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EGY FAESANG AZ ALFÖLDÖN.

Néhány évvel ezeltt, vizkeresztnapján reggel, négy

szatmármegyei fiatal ember összeszólalkozott bizonyos

nemes versenyzésre. A verseny feladata ebbl állott

:

farsang els napján elkezdeni Szinyér-Váralján a tán-

czot; abban kivilágos kivirradtig helytállani ; — akkor

felülni a csöngs szánra, áthajtani Szamostelekre, ott is

tánczba virradni meg s reggel ismét menni tovább Aranyos-

megyésre, ott is folytatni a dáridót, azzal megint egy falu-

val odább, fel Ugocsának, Beregnek, Zemplénnek, onnan

lekerülni Szabolcsnak, Biharnak, végig vigadni mind a

hat vármegyét egy csepp kipihenés nélkül.

A verseny szabályai voltak ezek : egy ismers házat el

nem kerülni, a hova a négy közül valamelyik betérni óhajt,

egy tánczot sem hagyni kezdeni négy közül másnak, s nem
végezni elbb mint más. Minden toasztot elfogadni s soha

egy csepp bort nem hagyni a pohárban. Egész farsangon

át nem aludni ágyban, hanem csak a szánban fekve, a míg

egyik falutól a másikig utaznak; — és végre elfordul-

ható kalandoknál, mint például párbajok, szerelmi csel-

szövények dolgában, fidéliter egymás segítségére lenni
;

hasonló eseményeknek is igen gyorsan kellvén végrehaj

-

tatniok, miután egy faluban egy napnál tovább idzni nem
szabad.

A négy iíju közül, kik ez elmés versenyt megkezdték,

egy kidlt már Tisza-Ujlakon : tüdgyuladást kapott és két

nap alatt belehalt. Ez nem volt életrevaló ember.

Egy második megszökött a társaságtól a mándoki lako-
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tliilmon ; ennek örök életére hitvány, gyáva ember lett a

lu've : nem ia mert többet a világ elé jöni, hanem haza-

nunt Gödényházára és soha ki nem mozdult onnan többé.

Kett kiállta a versenyt, s végigtánczolta mind a hat

vármegyét, mind a hét farsangi hetet, nappal utazva hó-

i'iiváson, vizöntésen keresztül, rázós szekéren, hengerbucz-

kús szánon, éjjel tánczolva, poharazva, szerelmes asszonyt

ölelve, férjekkel verekedve, apák ell futva.

Olyan iiire volt már a két utazónak az alföldön, mint

a tatárjárásnak.

Úgy beszéltek róluk, mint valami mesés tüneményrl,

melyet nem hisz az ember, a mig nem lát, de mégis odább

mondja, a mit hallott róla s tesz is hozzá, ha helyén ta-

lálja.

A farsang utolsó hetében járt már, s a közelg böjt ne-

szére sietett mindenki vigadni ; Beitek; Erdd, Majtény

és Királydarócz mind készült a dáridóhoz ; a mit ne-

hezített az a körülmény, hogy a két utazó tánczos lefog-

lalta Nagy-Károlyban az egyetlen czigánybandát s maga

hordozza magával, lehetetlenné téve másutt beültetni a

vigalmat, mint a hova k viszik azt.

Az volt környékszerte az éget kérdés: hová fog ma
betérni Borcz Adorján s Gibor Endre? így hittak h-
seinket.

Mert a jöttükii nu-^elz hír épen nem rémite el sen-

kit, st fiatal leányok és leányos anyák minden közeled

száncsörgésnél önkénytelén gondoltak reájuk, s inkál)b

öröm volt, mint ijedtség, ha azt mondták magukban

:

« hátha k jönnek".

Psychologok nevezhetik ezt a veszedelmes iránti kí-

váncsiságnak, a különczök iránti szokásos érdekeltségnek,

az együgyübb emberek azonban arról fognak beszélni,

hogy Borcz Adorján a gazdag rózsapallagi birkás fia, a

kirl az a hír, hogy millioma van készjiénzben, s a mellett

Adorján eszményi szépség egy férfil)an, s hogy ilyenfor-

mán nincs mit csodálni rajta, ha látogatását inkább óhajt-



ják, mint rettegik. Azt a boldog illusiót pedig ki akarná

elvitatni fiatal lánykától, mely az egész szépnemmel kö-

zös, mely szerint egy férfi, ki tíz hölgynél csapodár volt,

a tizenegyedikhez h fog lenni, s ilyen tizenegj^ediknek

ki ne hinné magát,

Borcz Adorjánt minden dévaj adoma, mit felöle a hír

titok fejében kikiirtölt, csak annál érdekesebbé tette. Azt

mondták róla, hogy geniali:-, originális fiu.

Kevesebb figyelem jutott versenytársának, Gábor End-

rének, a kirl mindössze annyit volt szokás tudni, hogy

igen ers ember, iszik bort ellenrizhetlen mennyiség-

ben a nélkül, hogy valaha meglátszanék rajta ; akárhány

poharat kiürített, soha sem garázdálkodik, s akárhány

szép asszonynyal és leányfélével tánczolt, egyre se mo-

solyodik el, sem azontúl egy szót sem szól hozzá, csupán

egy elméssége van, mikor már nagyon jó a kedve; mely

abból áll, hogy a kiivott üveg poharat megeszi jó barát-

ságból. Különben az esztend három szakában otthon ül

a jószágán és tüzesen gazdálkodik; napokig nem iszik

egyebet tiszta víznél, hanem a mint a tél beáll, akkor

olyan tizenhárompróbás korhely lesz belle, a kin senki

túl nem tesz az Ermelléken. Mikor kitavaszodik, ismét

visszatér józan munkájához.

Ezzel egyébiránt csak a kósza mendemondák vannak

eladva; a mikre, mint tudjuk, nem sokat kell építeni ....

A farsang három utolsó napját hazánkban is, úgy mint

másutt, vigan szokták eltölteni minden háznál ; ilyenkor

akármely faluban, akármelyik nyitott kapun hajtasson be

a vendég, bizonyos lehet felle, hogy jókedv társaságot

talál együtt. (Legalább még eddig így volt; már nem tu-

dom, hogy ezután hogy lesz?) Az embernek van jó barátja,

jó ismerse, azt meghívja, bánatát, gondjait kicsukja az

ajtón erre a kis idre, borát csapra üti, hadd folyjon
;
pa-

naszát szélnek ereszti, hadd íV^gyjon; úgyis rövid a farsang,

úgyis hosszú a böjt. mért ne vigadnánk, a mikor lehet?

A Nagy-Károlytól aBzilágyságba vezet úttól félretérve.



találja az oinbcr gróf Sümly(')házi pusztáját. Nc'hány ezer

holdnyi jókarban tartott birtok, melynek szántóföldei, ka-

szállói két erds hegy közötti völgyben feküsznek ; a völ-

g}et patak szeli keresztül, mely alantabb malmot hajt, a

4)íitak maga az uradalmi kert közelébl ered, mely gyü-

mölcsös és fenyvesbl áll, s melynek örökzöld fenyi mö-

gül regényesen emelkedik ki a domboldalba épített urilak,

liátul fel: ér tetejével.

Az urilak két szárnyra van osztva ; egyik a grófi család

számára van fentartva, a másikban lakik a tiszttartó.

Málai Máté régi hivatalnoka a családnak ; is ott ne-

vekedett gyermekkorától fogva, a Somlyóházi családnál,

feleségét is onnan vette el, ki ott számtartó leánya volt

;

a mostani gróf öregapja volt a násznagyuk, maga volt

egyetlen leányuk keresztatyja ; hak mentek Kolozsvárra,

a gróf házához kellett szállniok, meg nem engedte, hogy

máshová menjenek ; ha a gróf jött Somlyóházára, néha

cselédet sem hozott magával, hanem meginvitálta magát

ebédre, vacsorára a «mámikához»). Ha Máté uram jött

hozzá, akárhány uri vendége volt a grófnak, csak úgy be-

szélt vele, mint jó ismersével, s nem volt a grófnak

sem jó, sem rossz áliapotja, a miben Málai uramnak részt

ne lett volna szabad venni. Mind a két fél megszokta egy-

mást úgy tekinteni, mint összetartozó részt, melyet a pa-

rancsolás és engedelmeskedés elve helyett valami nyugal-

mas egymástértés kapcsa tart össze ; mely a két férfiról

nemcsak a két nre, de egyúttal a két leányra is átszár-

mazott.

Ebbl azonban nagyon hibásan következtetné valaki,

hogy gróf Somlyóházi valaminagyon könnyen hozzájárul-

ható férfi, s másfell Máté, urat hiába képzelné valami nyá-

jas, szelid, magát kedveitet embernek; st inkább a gróf

arról ismeretes, hogy a kényességig válogatós az emberek-

ben, olyas valami criticus a közéletben, a ki nemhogy

a népszerséget hajhászná, de még nagyon is meg akarja

érdemeltetni az barátságát; a tiszttartó pedig épen egy



morózus, kedvetlen, mogorva férfin, a ki soha életében

senki fiának egy bókot nem mondott.

A tiszttartóéknál nagy ünnepélyre készültek farsang

utolsó napján. Ezüstmennyegzöjük napja volt ez, hu-

szonöt békében és szeretetben eltöltött év emlékünnepe.

Estig sok vendég jött össze a vidékrl és még többre vár-

tak, a mit bizonyított a ház éber elrsének résenléte.

Hogy ki volt ez a ház éber elrse? azt majd mindjárt

elmondom.

Az urilak még a régi franczia modor szerint épült,

mely Mária Terézia ideje alatt nálunk is széltére divatba

jött; a tágas udvart magas kfal keríté, rácsosán rakott

téglákból, minden két ölnyire egy párkányzatos koszlop,

annak a tetején pedig sorban rococo Ámor alakok, kiket a

becsületes kor szeméremtudó erkölcse fertelmes b zub-

bonyokba és puliderekbe öltöztetett ; némelyiknek a há-

romszegletü kalapot is feltette a fejére, s a haját hátul

szalagos csapba fonta.

Hanem hát már ezeken a kis Amorkákon sajnálkozni

kés, bekormozta azokat már az id annyira, hogy rájuk

sem ismerhetni többé ; a falu felli kerítésrl egy pár le is

kívánkozott, s azoknak a helyei üresen maradtak.

Egy ilyen üresen maradt szobortalapzat pedig különösen

kínálkozó hely arra nézve, hogy mikor a tiszttartó úrék ven-

dégeket várnak, olyankor a ház éber elrse Dráva, oda fel-

ugorjék és onnan vigyázza meg a vendégek közeledését;

majd az egyik, majd a másik fülét emelve fel magasra,

hegyesre, a mint magában gondolkozik: talán jobbról,

vagy talán balról jön valaki? néha csüggedten eresztve le

mind a kettt; — sehonnan sem jnek. Eszébe jut, hogy

talán eltévedhettek valamerre, nem találnak ide, akkor

felnyújtja a nyakát, nagyot üvölt, mintha toronj^r adna

jelt a tévelyg vándornak: werre tartson kentek !» s aztán

hallgatózik: mi eredménye lett figyelmeztet szavának?

Valamit neszez ; balfüle egyenesen áll az ég felé, mintha

drótra volna húzva; azzal leugrik oszlopáliványáról^



nyargal be a pitvarba, megáll a konyha-ajtóban, s nii<^\

örvendve csahol be rajta : jönek már ! itt vannak a falu

alatt ! azzal megint vágtat vissza classicus rhelyére, most

már t'gyre fújja a lármakürtöt (már a milyen lármakürtje

tudniillik egy kutyának van), bámulatos kötéltánczosi

ügyességgel forogva körül az oszlop tetején, melyen épen

csak a négy lába fér el. Most már nem csak hallja, de

érzi is a közeledket. Meg tudná mondani, hogy kik jnek?
Azután csodálkozva látja, hogy a pitvarból még sem siet

senki az érkezk elfogadására. Talán nem értették, a mit

bejelentett, talán nem szólt elég világosan? líjra benyar-

gal a pitvarba, ott a szemközt jöv tiszttartónét majd ha-

uyattdönti, az jót húzna a hátára, ha volna mivel; «czoki,

ördög beléd ! » e siker után kötelességének ismeri a bun-

dás elrs jó meszszire eléjük nyargalni a közeledknek

;

a száncsörgés már jól hallik ; Dráva két perez alatt talál-

kozik velük; hangos szemrehányásokat téve nekik, hogy

hát ilyen soká kellett jni'? már most csak utánam ! ismét

elre szalad, hogy megmutassa nekik az utat ; sokkal

elébb odaér a kapuba, mint a szán, megint visszafut hoz-

zájuk; ej be lassan tudnak mászni! azzal mintha volna

a diadalmenet kengyelfutója, egy bak-arasznyira a lovak

orra eltt rúgtat be az udvarra, s az els, a ki a megér-

kezett vendégek nyakába ugrik, még nehezebbé téve ne-

kik a bundát ; hogy azok elmennek, a kocsissal kezd fra-

ternizálni, olyanokat ütve a csizmaszárára a farkával,

hogy az majd leesik a lábáról; végre a lovakkal köt ba-

rátságot, 8 hogy azokat is kifogják, végig hengergzik

ott a jó puha hóban, kényelmesen elnyújtózva benne.

Több vendéget nem vár.

Az embernek azonban nem adott a természet ilyen gyor-

san felismer ösztönt, tiszttartóné asszony sokáig néze-

gette összevissza az érkezket, de rájuk nem ismert

addig, míg hangjukat nem hallá, annyira el voltak ál-

arczozva bundákkal, sipkákkal és a bajuszukra ragadt zúz-

marával.



— Kellünk- e asszonynéném ? szólt az egyik bundás férfi

,

téli kcztyííjóvel végigliáritva szakállát.

A tiszttartóné ekkor ismert csak rájuk.

— Hát ti vagytok azok ? Oh ti országos semmirekell

gazemberek !

Azzal fülön fogta az országos semmirekell gazembere-

ket, s megcsókolá ábrázatjaikat jobb és balfelül, nem tö-

rdve szakállaik jégcsapjaival.

— Mi az ördög hoz benneteket ide, ti csavargó ország-

háborítók'? Ti világ bolondjai, ti; forgós teringette ostoba

ficzkói ! — Azután megint megölelte ket. — No az ugyan

szép volt tletek, hogy útba ejtettetek minket. Gyertek

hát be ! Megfagytatok úgy-e ? Lélek gázolta kópéi

!

Azzal jót ütött széles tenyerével hol az egyik, hol a má-

sik hátára, úgy terelte ket befelé, folyvást szidva mind a

kettt, mint a bokrot.

Azok pedig egyre nevettek.

— De iszen, szól az elébbi hang gazdája, nem igy akar-

tunk mi ide behajtatni, hanem muzsikaszóval ; de a helme-

cziek elátkoztak bennünket, hogy a czigányaink szánja a

falu végén összetörött; gyalogjnek utánunk a rajkók; de

azért itt lesznek mindjárt.

Ez alatt a konyhába értek ; a tiszttartó lakosztálya azon

régi jó szokás szerint levén berendezve, miként a kony-

hán kellett a szobákba menni ; ez volt az els a ház-

nál, els és legtekintélyesebb lak : a háziaszszony dol-

gozó szobája; nem a mcstani bzterjeszt, takarék-

tzhelyek konyhája, hanem az si egészséges tzhely,

lángoló kemenczéjével; pattogó fahasábok a vaskutya lá-

bán, nyárson forgatott malacz pirul mosolyogva egyfell

a tznél, másfell tojáshabbal kenegetett dorongosfánk

;

a nagy öblös fazekakban irigységébreszt töltött káposzta

buzog, a széles lábasokban pedig valami jó fhet, mert

ugyancsak meg van rakva alja is teteje is menyecskeszem
parázszsal, a nyitott kemencze fris kalácsillattal árulja el

e nap titkait, a házi kisasszony egy kicsit haragos, bizo-



iiyosiin l'iiiikol siil ts lia lu-szilm-k liozzá, nem kelhet a

tészta, egy másik kisasszony pedig épen kétségbe van esve,

mikor olyan szép tengeri nyulat készített szitán keresztül

nyomott irósvajból, olyan volt a szre, mint az igazié, sze-

mei is voltak mazsolaszlbl, aztán valaki a tzhöz kö-

zel tette s fél fele elolvadt.

El innen, férfiak ! csak be a szobába. Nincs itt ilyenkor

senkinek semmi keresete. Tiszttartóné asszony bekergeti

szidott vendégeit az elszobába, ott leszed róluk bundát,

sipkát, télikeztyüt, a míg rendes emberformában lehet

ket látni.

Ez a két híres, hat vármegyét végigtánczolt korhely.

Borcz Adorján halvány arczán, fáradt szemein nagyon

meglátszanak az álmatlan éjek nyomai ; azt mondják, szép

ember ; így, a hogy most itt áll, senki sem venné azt rajta

észre ; fekete bajusza, szakálla, hanyagul összevegyülve,

beesett szemeire lomhán roskadnak le szempillái, sötét

szemöldei ránczokat húztak homlokára; alakja már csak-

nem ferdén áll a lankadtságtól, vállai elre roskadva,

egyik lábával a másikba botlik, ha lép, ha egy perczig

megáll, térdei elre csuklanak.

Még eddig hangját sem hallatta, mindig versenytársa

beszélt a házi asszonynyal.

Emezen nem látszik meg semmi viszontagság ; száraz,

csontos ember, magas, szikár alak ; arcza becsületes, nyílt,

és nem ígér többet, mint a mennyi a fejében van ; baju-

száról s szakálláról nem érdemes beszélni, olyan ritka.

Senki sem mondaná róluk, így rátekintésre, hogy az

egyik a környék Adonisa, a másik maga Hercules.

A tiszttartóné nagy gonddal tisztogatá le vendégei ru-

hájáról a bundaszört; tisztességesen jelenjenek meg a

többi vendégek eltt, mert szép társaság van együtt, a kik

majd megnézik az embert.

— Visszanézzük ket, tréfalkozék Gábor, mert mi meg

leánynézbe jöttünk ide.

Leánynézöbe, ide? kíáltá egyszerre haragosan a
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tiszttartóné. Sodrófát ti nektek, nem leányt ! Az utolsó

szolgálómat sem adnám nektek, azért, ha ezer köröszt bú-

zád terem is, s ennek a másiknak meg milliom forintot ad

is az apja. Való is ti nektek tisztességes hajadon!

— Mond valamit, asszonynéném ; magam is gondoltam

rá, hogy nem vagyok én oda a kisasszonyok közé ill.

Hadd menjen be csak Adorján a szálába, tud németül is,

majd én csak kinn maradok a konyhában.

— Maradsz biz a pokolban ! Kellesz ott most nagyon.

Nincs még ott semmi megsülve.

— De bizony valami csinos kis leányt sejtettem meg

ott a tzhely mellett.

— No félbolond ! nézd el nézd ! Tán soha se láttad éle-

tedben ? Az én Eszterem az, te málé

!

— Igen az egyik; de a másik?

Tiszttartóné asszonyom itt felemelé tekintélyes ujját s

úgy tett vele öcsémuram orra eltt, mint az óra ketyegöje.

— Az a másik nem ebfogra való. Azt nem a kentek szá-

mára nevelték, dominus Kocsma de eadem uraimék ; azért

attól csak siccz ! mert ott a körmére ütnek az embernek.

— De már azt meglátjuk ! A czimbora egy lépést tett

a konyhaajtó felé ; termetes tiszttartóné asszonyom azon-

ban gyorsan útját állta s félrelökte onnan :

— Czoki kurta ! az a leány a grófkisasszony.

A czimbora meg is hökkent e szóra egy kicsinji;, meg

nem is akarta hinni.

— Hát hogy van az itten "?

— Hát úgy van itt, hogy itt van. A gróf okos ember.

Mikor a grófkisasszonyt kinevelték a mindenféle nevelök

és professorok, akkor azt mondta a gróf: « leányom, tudsz

angolul, francziául, tudsz festeni, zongorázni, énekelni

;

és azért még sem tudsz semmit, mert nem értesz a gaz-

dasághoz ; azt sem tudod, mibl lesz a laska? nem tudsz

az uradnak egy szája izére való ebédet megfzni, ha kí-

vánja; nem érted a háztartás ezer meg ezer apró titkát,

anélkül pedig veszedelmére vagy annak, a ki valaha el-



\»^/„ akiiriiiilvni gaz<lag e)nl»i'i- lug^cii is; a/Aü mai iiiuhI

ervíV] újra iievelö-intézetbc az ón somlyóbázi tÍBzttart()-

némliez, ott mindent megtanulhatsz. Meg is tanul a lel-

kemadta mindent, s fogadom, hogy esztend ahitt olyan

gazdasszony válik belle, hogy megcsókolhatja a lábai

porát a ki férjhez veszi. Azt pedig jól tudja a grófúr, hogy

a somlyóházi tiszttartóné mellett jó helyen van akárki

leánya, mert jobban megrzi az tet, mint a bécsi ma-

dám ! — No hát mars elre.

Az ifjaknak be kellett érni a magyarázattal, vagy hitték,

vagy nem, mert a tiszttartóné galléron lagadta l.et s ellen-

állást nem trve, betolta a szomszéd terem ajtaján, hon-

nan a többi összegylt vendégek meleg zaja hangzott el.

Hajh, másforma világ volt az !

Én nem tudom, vérünkben van-e, vagy a levegben

;

átok-e rajtunk, vagy végzetes nyeremény? mi nem tudunk

valamit, a mit még apáink tudtak : — nem tudunk mu-

latni többé.

Most ha összejövünk egymással, vagy czivakodnunk

kell epegerjeszt tárgyak felett, vagy elveszszük a politi-

kát 8 versenyezünk abban, hogy melyikünk tud szomo-

rúbb conjecturákat felállítani úgy is bekövetkezend ba-

jok fell? vagy ott ragadunk a kártyaasztalnál; legjobb

esetben tánezoluuk s nézzük : más hogy járja a bolondját.

Az a kedélyes, egymással megeléged mulatság nem
található többé, a mihez nem kellett sem kártya, sem

zene, sem politika, sem szép asszonyok, mégis reggelig

elvigadott rajta minden ember, ifja és véne, s a következ

esztendeig visszaemlékezett rá, milyen jól mulatott akkor I

Ki is ment az a divatból: zálogos játék, az anecdotáz<')

öreg urak, az a jó nevet publicum, a ki minden tréfát

olyan meleg kedélylyel fogadott, azok a vidám fiatal embe-

rek, enyelg leánykák ; azok mind a mesevilágba tartoz-

nak már; itt-amott falukon, kis városokban némi utó-

hangjaikra találni, de az sem úgy szól már, mint azeltt.

Okosabbak lettünk :
— az a kérdés, hogy boldogabbak-e ?



Mikor a két országos korhely eltt kinyitá tiszttartóné

asszony a terem ajtaját, olyan nagy volt odabenn a víg

zaj, hogy alig vette észre valaki bejöttüket.

A középs tölgyfaasztal körül állt egy csoport öreg m
és fiatal ember, vegyest ; nem igen feszes öltözetekben

;

ki kabátban, ki mentében, ki meg attiladolmányban ; vala-

hány szem, mind egy köpczös öreg úr felé volt fordulva,

aki bizonyosan érdekes történeteket bocsátott közre, a hogy

minden arcz nevetésre készült vonásaiból lehete gyanítni.

Az öreg úr molnárszin hosszú zrinyi-dolmányt viselt,

nagy ezüst filigrán gombokkal, széles zsinórzattal, hasonló

szín magyar nadrágot és ezüst sarkantyús csizmát

;

galambfehér haja olyan sr volt, mint a kefe, és olyan

apróra nyirva; gyakran végigdörzsölte rajta tenyerét,

mikor beszélt, mintha úgy szikráztatná ki belle az élez

villanykáit.

Bajusza épen olyan fehér volt az öreg úrnak, miként

haja, arczának egyéb részét tisztán tartotta minden szr-

tl a borotva, sima volt az és elevenpiros s mikor nem
mosolygott is, úgy tetszett, mintha mosolyogna.

Harsány hangja kihangzik a hahotából; épen valami

kalandját meséli, hogy ment végig nem rég Pesten a váczi

utczán ugyanabban a molnárszin kabátban, nagy el-

ernys sipka a fejében, elefántcsontgombos nádpálcza a

kezében ; látta, hogy valami nyúzott kép gyanús ember

egyre sandalog mellette. Azt hitte, hogy a zsebkendjét

akarja ellopni. Hát a mint este bemegy a színházba, leül

a második emeleti zártszékbe, felhúzzák a függönyt, kit

lát ellépni a színpadra? saját magát, azzal a hosszú

kabáttal, azzal a fehér bajuszszal, azzal az ernys sipká-

val és hosszú nádpálczával a kezében .... «Az akasztó-

fáravaló ! Komédiás volt ! Azért nézett úgy meg, hogy

este kijátszón a színházban !» Tán megharagudott érte az

öreg úr? Dehogy haragudott, st elkezdett kaczagni és

verte az öklével a támlát, hogy minden ember rá nézett;

úgy kiabált: «én vagyok ott, a ki lelke van a komédiása-
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nak ! én vagyok ott! » Még most is csorog a szemébl a

köiiy, mikor ezt elmondja, úgy kaczag fölötte. A kik hall-

gatják is, mind kaczagnak; pedig így leírva nincs ennek

semmi hatása; az a kedély kellett ahoz, az a boldog jó

hangulat, hogy az ember úgy tudjon elbeszélni valamit és

úgy tudjon nevetni rajta.

Egy távolabbi szögletben tisztes matrónák ülnek, kiket

valami kitn férfiú mulattat. Nem fiatal ember már, az

ötvenesben jár; a hogy a száját tartja, az látszik belle,

mintha most is igen kellemetes embernek tartaná magát,

s vonásaiból kitnik az erködés mindenkinek valami

szépet mondani; öltözete úrias volna, bársony gallér

nyakán és hajtókáin, mellénye vörös bársony, nyakában

nagy arany láncz, ujjain nehéz köves-gyrk, miket szün-

telen igazgat ; mikor valakivel beszél, mindig olyan közel

hajol hozzá, mintha valami titkot akarna vele közölni,

vagy sajnálná a szót, hogy azt más is megértse. Eg}^ öreg

asszonysággal látszik nagyon megakadva lenni, a ki a

kabátja végs gombját megfogva, sehogy sem akarja öt

tovább bocsátani, a min a többiek titokban nevetnek s

integetnek szemmel az öreg asszonyságnak, hogy csak

ingerkedjék még a foglyul esettel.

A teremben alá s felsétálgat egy fiatal hölgy ; a szépség

tökélyének volna nevezhet, ha a szépség fell csak a

szemek adnának ítéletet. Gyönyör halaványbarna creol-

arcz, njoigtalan sötét szemekkel ; két ajka együtt oly pa-

rányi, mint egy eperszem; termete mint egy antik szoboré
;

sem költ, sem mvész szebb alakot nem kívánhat maga-

nak ideáljától.

Hanem van valami e szép alak minden vonásán, min-

den mozdulatán, a mi annak szépségébl levon ; az, hogy

meglátszik rajta: mennyire tudja , hogy milyen szép?

Hasonló azokhoz a szépségekhez, a miket a divatképe-

ken látni. Akármilyen ideálkép legyen is azokon, az em-

bernek nem megy ki a fejébl, hogy ez csak divatkép.

Egy fiatal, igénytelen ember látszik t mulattatni, a
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kirl most nem sok monííanivalónk van. Azok közé tar-

tozó, a kikkel az ember százszor is találkozik, míg egy-

szer feltnnek. Meglehet, hogy azért igen derék és kitn
emberek. Meglehet, hogy ennél is az az eset ; — majd

meglátjuk.

A vidám, zengbongó társaság közt bujdokolva csu-

szamlik néha keresztül egy kicsiny jelentéktelen alak; a

ki még kisebbé törekszik magát tenni az által, hogy

a fejét aláhúzza; majd boros palaczkokat hord az egyik

szobából a másikba, majd a cselédekkel suttog; ha valaki

a vendégek közül észreveszi s megszólítja: egyet moso-

lyog, de azt is csak félig, azzal csuszamlik odább, úgy
kerülgetve minden embert, mintha üvegbl volnának

s félne, hogy Összetöri valamelyiket.

A tiszttartóné harsány hangja egyszeiTe beleszól

a társalgásba; az általa bevezetett két vendéget egyen-

kint bemutatja a társaság csoportozatainak és viszont.

— Itt van ez a két jó madár ! szól a mesemondó

öreg úr elé érve; Borcz Adorján öcsém, meg Gábor

Endre öcsém. Ez meg az én legkedvesebb urambátyám

Simándi Gida, ha hallottátok hirét.

Persze, hogy mind hallották egymás hirét. Mind a hár-

man szívesen kezet szorítanak s örülnek, hogy szerencsé-

jük van egymáshoz.

Következik az asszonyságoknál a bemutatás.

— Kedves komám. Borsodiné asszonyság. Itt hozom a

két korhelyt. Ez Borcz Adorján, ez meg Gábor Endre.

j

— A két híres tánczos, kiált fel a vidám öreg asz-

szonyság, eleresztve a fogvatartott úr gombját végtére.

No, hála Istennek, hogy eljöttek, legalább lesz kivel tán-

czolnom nekem is.

— Igen bizony ! mordul vissza a tiszttartóné, ha a

mankók és a zselleszék is tudnának kalamajkát jámi.

Mind nevetnek rajta. Az öreg asszonyság azt vágja erre

vissza, hogy nem kell neki akkor mankó, mikor szép legé-

nyek híják tánczba; akkor elfelejti ö azt.



Következik a bársony galléros úr.

— Tekintetes Torhány i úr : . . . nagyságos is lehet még

helle, (a bársonyos úr lekötelezetten mosolyog) amott van

pedig a kisasszonya, Amália; most nyissátok aztán fel

n szemeiteket.

A két gavallér egy fordulással a szép deln eltt terem.

Adorján az els tekintetre megdöbbenve szedi magát

rendbe, Gábor egyet sodorint összeállni nem akaró bajusza

szálain s félredörmög asszonynénj éhez :

— Kapitális leány.

— Ez már nektek való; veti ez oda hevenyén. Váljon,

hogy érthette?

Amália kisasszony rögtön elfoglalta Adorjánt s most

még csinosabb, még elevenebb divatkép lett belle. Az

eddig vele beszélget ifjú egj'szerre háttérbe szorult s fél-

revette magát a többiek közé, adomákat hallgatni.

Még a legutóbb említett alacsony öreg urat fogta el
valahonnan a házi asszonyság, új vendégeit bemutatva

neki és azoknak t.

— Ez az én kis férjem ; szólt mosolyogva, s ertel-

jes arczához olyan jól ill ellágyulással tévé hozzá: az én

öreg vlegényem ;
— az én ezüst vlegén3^em.

A kis férfiú meghajtá magát a gavallérok eltt, s vala-

mit, de füllel nem hallhatót, mormogott fogai között fél

másüdperczig tart('> mosolyaás ineilett, amiro r4ál)orjónak

látja azt felelni

:

— Részünkrl vau a szereiics(

Pedig a kicsiny úr aligha olyuMnii luin nioiiuo^ott a

fogai között, hogy tele van a keze dugóhuz()val, tehát nem
nyújthatja oda.

Mikor Torhányi urat és Borcz Adorjánt egymásnak
bemutatták, mikor Adorján visszafordult Amáliához,

egeiknek az arczáu sem lehetett észrevenni még csak

annyi különbséget sem, melybl a többiek azt tudhatták

volna meg, hogy «volt már egymáshoz szerencsénk* ; oh
a meglepetést csak a színpadon szokták marquirozni ; a



17

közéletben sokkal jobb színészek az emberek; ott nem a

publikum kedvéért játszanak, ott az a mvészet, hogy ne

lásd, mit érzek most? Pedig valamit kell az olyan három

embernek érezni, a kik közül kett régóta szerelmes egy-

másba, s a harmadik régóta rzi ket, hogy ez a szerelem

az egyenes országúton haladjon elre. Hanem az ilyesmit

nem kötik a világ orrára ; s azért Torhányi úr és Amália

kisasszon}', és Borcz Adorján engedik magukat egymás-

nak bemutatni, mint tisztes idegeneket.

A mint belemelegedtek a társaság tagjai a kölcsönös

ismeretségbe, idegenek megbarátkoztak egymással : meg-

pendítek, hogy valamit játszani kellene.

Nem kártyást, hanem mulatságost, a hol egyik ember

játszik a másikkal, csupán azért, hogy nevessen, vigadjon,

a jó kedvet szaporítsa. A mint egy megkívánta, a többi

mind készen volt rá, s találgatták, mit játszanak.

Azt mondják, hogy nincsen kedély a magyarban ; látta-

tok volna csak bennünket a magunk fiatalságában, hogy

elmulattunk napestig a hármas futóson ; az volt a feladat,

kinek-kinek elfogni a maga szép leányát; ha azt nem
találta: elfogni helyette a másikat; ha a párok egymásra

találtak, milyen nagy öröm volt akkor ! A ki pár nélkül

maradt, hogy nevettünk rajta olyan nagyot, másik percz-

ben aztán mi rajtunk nevettek ; utoljára aztán szépen

megosztoztunk : ez az enyim, ez a tied.

Vagy a vak zenésznél, mikor egyik játszó szemét be-

köték, adtak kezébe fzökalán-nyelet, a társaság többi

togja, férfi és n összefog(')zva keringett körüle sebesen,

a középen álló rámutatott fzkalán-sceptrumával az eléje

akadóra, az egész kör megállt rögtön s hangot kellé adni

a kérdez parancsára : a nagy elfojtott nevetés miatt alig

bírta azt kimondani a meglepett; volt kaczaj, ha elárulta

magát, volt nagyobb, ha a kérdez nem találta ki.

Ha meguntuk ezt is, fordítottuk másra a tréfát, férfit

és lányt kiválasztánk : ez a bárány, ez a farkas ; körbe

fogózott a fiatalság : ez a sövény; benn a bárán}-, künn

Jókai : Felfordult viliig. 2
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a farkas; farkas iparkodik áttörni a kentr^cn, iit-ui viv.Hz-

tik ; ha átroiitott, a báránykát bocsátják ki h a farkast

marasztják belül ; míg egyszer aztán a bárányka is azt

akarja, hogy elfogják ; a farkaska nem eszi meg, nem,

inkább megcsókolja szépen ; s lesz bellük páros galamb,

s ök is a körbe állanak; jön a többi egymásután.

Ha ebbe is elfáradtunk, leültünk egymásra kendt li<áji-

gálni ; elmondtuk: kire, mire, mért haragszunk? nagyon

sok okunk is volt néha a haragra; el sem is találtuk hir-

telen, hogy miért ? akkor zálogot kellett adnunk ; a sok

zálog összegylt rakásra ; akkor aztán elvett bennünket

egy öreg asszonynénénk, törvényszéket tartva fölöttünk

;

mit érdemel az a bnös, kinek záloga most kezébe vau

rt^tve? hogy lestük, hogy vártuk, vájjon mire fognak

elitélni'? statuát állani'? magát megcsókolni'? háromszor

hazudni ? vagy koldulni menni keseredett párral, sorba

koldulva férfitól magamnak egy darab kenyeret, felesé-

gemnek egy csókot, szép leánynál magamnak egy cs()kot,

feleségemnek egj^ darab kehyeret? kútba esni, ki húzzon

ki "? verset mondani ex templo ? énekelni, vagy szavalni ?

vég nélküli fát találni? gyertyát meggyújtani térden?

bnösöket meggyóntatni? másodraagával prédikálni?

egyik a dikcziót mondja, másik gestikulál hozzá; szín-

mveket eljátszani súgó után? — oh, mind ez oly mulat-

ságos volt, hogy az ember fáradttá kaczagta magát rajta

s nem tudott jó kedvében hova lenni.

Hanem most már mind ennek vége van : most csak

tánczolunk, kártyázunk, politizálunk és azután megint

újra kezdünk tánczolni, kártjmni és politizálni ; nem
játszik többé senki, nem mulat senki, hanem bámul azon,

hogy ilyen semmiségeken hogyan tudtak valaha mulatni ?

A társaság a haragszomrádnál járt; a mulatságra már

Cecil gróf kisasszony és Eszti is elkerültek, végezve

dolgaikat a konyhában ; a két leány összebeszélésbl egy-

formán volt öltözve, mind a kett rózsaszínbe, egy szál

rózsabimbóval a hajukban ; pedig különben úgy külön-
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böztek egymástól, mint a föld és a tenger : Eszti barna-

piros, eleven, uj'ugtalan teremtés, elmés, beszédes gonosz

lény, ki mindenkinek szórta az élczeket ; Cecil grófn

pedig csöndes, szelid, ábrándos arcz, nagy figyelmes kék

szemekkel, okos, hallgató ajkai többször csukva, mint

beszédben, fehér-piros arczán csak a természet keze

liintc el bvész széjDségeit; mosolyogni is alig tudott,

mégis olyan szép volt. Esztike egy daczos méhe, mely

döngve ijesztgeti a gyöngeszivüt, s ha kell, csípni is tud

;

Cecil pedig egy félénk pillangó, mely elrebben a köze-

ledtl, szárnya hamvát féltve.

A játékban Eszti is két zálogot vesztett ; az egyikbl

elmésen kivágta magát, kútbaesésre lévén Ítélve, az öreg

anecdotás urat idézte el a sarokból, az húzta ki, s kop-

pant a fiatalság szeme-szája tle ; hanem a másodiknál

kávé-édesítésre kárhoztatták, s az már veszélyesebb hiva-

tal ; ha a zálog töi*ténetesen nem a kamarakulcs, még el-

tagadja, hogy nem az övé, így azonban kénytelen volt

feladatát teljesítni, s annak, a fél társaság szemeit körül-

belül kikaparva, emberül meg is felelt.

Most a törvénybiró — Borsodiné nags'asszonyság •

—

egyszerre két zálogot szorított kezébe s kérdé, mire méltó

az a két nagy bnös, a ki azt otthagyta ?

Az esküdtszék arra szavazott, hogy menjenek koldulni

az istenadták.

Kié hát a zálog?

Az egyikre az a fiatal igénytelen ember ismert rá, mint

sajátjára, a kirl még nem is igen beszéltünk; szegény,

nagy bnt is tett
;
játék közben Cecilt nagysádnak nevezte,

holott a haragszomrádban mindenki per tu van; ezért

zálogolták meg. csak megadta magát sorsának szerényen.

Hanem a második zálognak nem akadt gazdája.

Szép kis rubingyrü volt az, olyan picziny-kis karika,

mintha gyermekek viselnék ; olyan csinos kis jószág. —
Y>e hiába, a rubingyrnek csak nem akadt gazdája, senki

sem szólalt fel : az enyim, kiváltom.

2*



Végi'e Esztiiitík is meg kellett <azt látni, ez egyszerre

ráismert.

— Ah, hisz ez Cecilé ! ugyan kinek az ujjára is menne
ez a piczi kis gyr másnak ?

Cecil, a mint elárulták, felszökött helyérl és el akart

futni.

Eszti utána futott, elfogta és visszaliozá.

— Oh kedves barátném, nem megy az ily könnyen.

Azért, hogy te grófkisasszony vagy, érted sem nagyobb

kár, mint más szegény ember leányáért, csak eredj kol-

dulni, legalább megtudod te is, hogy milyen szomorú

a szegény ember állapotja.

Cecil igazán meg volt rettenve, elpirult, zavarba jött

;

tán sírva is fakad, ha Borsodiné asszonyság nem biztatja

áldott vidám szavaival.

:— Lelkem, grófkisasszony, a játékban nincsen szé-

gyen

Remegve engedé magát a sorban ülk közé vezettetni

;

a fiatal bntárs félszeg udvariassággal nj^ujtá neki karját.

Olyan ügyetlen volt szegény. Tán még jobban félt, mint

társnéja. Midn meg kellett fognia Cecil kezét, csak

alig merte azt ujjai hegyével érinteni, attól tartott talán,

ha nagj^on megfogja, ez a kis czukorkéz elolvad kezében.

Legeli a sorban a ragyogó szépség, Amália ült. mel-

lette Adorján. A fiatal koldus szemérmetes hangon

hebegé el rövid mondókáját Amália eltt: « magamnak
egy csókot, társnémnak egy darab kenyeret ».

A hódító szépség büszke nonchalanceszal nyujtá oda

arczát, mintha azt mutatná, hogy ilyen esetben észre sem

kell azt venni. A fiatal ember pirulva, tétovázva közelíte

hozzá, s mindenki jól látta, hogy csak felé csókolt, csak

a levegbe : nem ért e szép arczhoz. Nevettek is rajta itt-

ott háta mögött.

Most Adorján elé lépt(!k ; a fiatal ember itt összeszedte

magát s egész nyugalommal ilyen változatot mondott a

tbemáról

:
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— Kérek magamnak egy darab kenyeret, társnémnak

pedig egy csókot— a kezére.

Azzal diadalmasan nyujtá Adorján elé azt a szép fehér

kezecskét.

Ez olyan jó ötlet volt, hogy mindenki elkezdett rá tap-

solni. « Bravó ! Helyes! Derék fiu. Ez ugyan megtréfálta

az egész társaságot ! » —^ És azután sorban kezet csókol-

tatott az egész társasággal szép társnéjának; ki tudja, ki

vette észre ? jutalma nem volt-e érte egy soha senkinek

meg nem vallott szorítás attól a kis gyöngéd kéztl?

E pillanattól az igénytelen fiu vonta magára a társaság

figyelmét. Az emberek megkérdezgették egymástól : ki

és honnan jött?

Senki sem ismerte; a háziasszony annyit mondott

felöle, hogy valami Fehér Gyula, olyan közönséges név,

a mit az ember a másik perczben megint elfelejt. Bizo-

nyosan valami gazdasági irnok lesz; — olyan szerény.

Hanem ez elmés ötlet volt tle.

Most csak elmésséget láttak abban, pedig ha az ember

úgy tudhatná a jövendket, a hogy nem, láthatna abban

egyebet is.

Talán bimbójából kifesl gyöngédséget.

Talán tojásszékében megmozduló gylöletet?

Talán csirájában feltörekv féltést?

.... Hanem hát most hagyjuk abba az okoskodást,

asztalon a leves

!

Ez most a legokosabb szó, — asztalon a leves.

Leves bizony, tisztelt barátim. De levesen kezdtük ám
a vacsorát, nem is herbatén, a hogy ti kezditek. Aztán

milyen leves volt az ! Sárga a beléftt tyúkoknak zsírjától

;

illatos, éltet még a párája is, csak épen annyi só, annyi

bors benne, a mennyi kell, hogy a zeller és petrezselyem-

gyökér édes járulékát kedvesen ellensúlyozza : a kinek így

nem jó, ott van a paprika, úgy megmérgezheti vele magá-

nak, a hogy csak kívánja ; hát a mi benne van : nyúlánk

rétes- szakaszocskák, ki tudná, mivel megtöltve, a mi csak



ni:!,y omlik a/, ember szájábiui. líizony megettük azt, édes

barátaim, még repetáltuk is, hanem azért csak ti marad-

jatok annál a herbaténál.

A vendégek hozzáültek. Nagy bajba telt, míg meg tud-

tak benne egyezni, hogy ki hol üljön; már ezen nálunk

hajdanában mindig birkózni volt szokás. Végre megalkud-

tak abban, hogy az asztalf egyik végét a két jubilált

házastárs, másik végét a két házikisasszony foglalja el,

íg}' azután complicált wpopuleam virgam eto) számítás

szerint valahogy helyéhez lehetett kötni minden embert.

Akkor jó étvágyat kívántak egymásnak s egy pár pilla-

natig elcsendesült minden ember, hogy a ki elébb imád-

kozni akar magában, azt végezhesse halkan ; akkor azután

megszólalt a kanálcsörömpölés.

A következ tálnál már azután készen volt az az ama-

bilis confusio a társalgásban, a mi nélkül a mulatság

nem is mulatság, mikor minden ember beszélhet a szom-

szédjával, a mit akar, nem kénytelen valamennyi hall-

gatni, míg egy viszi a szót, itt kaczagnak, amott suttogva

beszélnek s egymást nem zavarják vele ; legfölebb a házi-

asszony, meg a vén hajdú zavarja meg néha az embert

a körülhordott tállal, disputálva mindenkivel, hogy de biz

ebbl a pulykából, de biz ebbl a bélesbl venni kell.

Csak ezt a kis darabot, ezt a ijíritottját, az kedveért,

mert majd megharagszik ! Egyszer-másszor valami élezés

áldomás vonja magára a figyelmet: uram, uram! szállok

az úrnak! a megszólított felijed, míg észreveszi, hogy csak

a poharához száll valami, nem a fejére ; azután éljenez-

nek, összeverik a poharat s még nagyobb lesz utána

a vidám zajgás. Az öreg urak kaczagnak, néha érzékenyen

megszorongatják egymás kezét az asztalon keresztül

;

Borsodiné asszonyság éles nevetése keresztülcseng min-

den kaczagáson. A fiatalokat is érdekes elnézni : Eszti

és Cecil alattomban hogy szakítják el a csirke sarkan-

tyúját, persze, hogy Eszti felé szakadt a nagyobb rész, de

azt senkinek sem szabad tudni. Amália duzzog egy kissé

;
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szomszédai elhanyagolják. Fehér Gyula szórakozott, szemei

mindig valahol másutt tévedeznek, szinte maga is látszik

érezni, hogy Amáliát túl a rendén elhanyagolja, mert mikor

észreveszi magát, mindig olyasmivel kinálja, a mi annak

nem kell; Adorján pedig egészen egykedv, széj) szemei

alig mozdulnak meg néha; nem látszik t érdekelni semmi

csak a midn toasztot isznak, emeli fel is poharát s ki-

iszsza fenékig ; nincs rá semmi hatása anifak. Amália any-

nyira rosszkedv a miatt, hogy már egyszer megtette

fig}'elmetlen szomszédjain azt a szégyent, hogy a harma-

dik szomszédjában ül apjától kért vizet, a mikor aztán

egyszerre négyen siettek azt tölteni a poharába, hogy

mind szétömlött az asztalon. Gyulát a vacsora vége felé

mégis megszállta annyira a felebaráti szeretet, hogy fog-

ván egy tányér czukros mogyorót, megkinálta vele a szép

Amáliát s diskurzust akart vele kezdeni azon tárgy fölött,

hogy olvasta-e már Jósika legújabb regényét; a minek

azonban a szép Amália egyszerre véget vetett azza\ a

válaszszal, hogy soha sem olvasott semmi magyar köny-

vet. Gyula nem is kinálta t többet czukros mogyoróval.

— Nem álmos ön ? kérdé Amália szúrósan, másik szom-

szédjához fordulva, ki villájával az üres tányérra irogatott

mindenfélét.

-—
- Nem biz én, felelt Adorján, s egykedven hátraveté

magát székében : hanem egy kicsit megeléglettem már

a jót. Úgy vagyok, hogy nem is szeretek már szép hölgyre

nézni, mint a jóllakott ember az ételre.

E gorombaság után zsebre dugta kezeit s a szemközt

ül öreg anecdotás urnák piros orczájára olyan hidegen

tudott nézni, mint egy álomjáró
;
pedig máskor legalább is

mosolyogni szokott rá.

E perczben megzendült odakinn a pitvarban az utánuk

vergdött czigányok zenéje. Adorján arczát egyszerre

valami rángatag élvsugár rezgette keresztül; ennek volt

még rá hatása. Szemei villogva nyiltak fel ; ajkain mosoly

vonult át; termete nekidélczegült ; egészen más ember



lett lid/ilc. Ml. (/. ;i y.vnc volt n/, n lelkének kiegészít

rés/.i . (t!\;m kirucs/.itö n'sze, mint a/, arab rajongóénak

!i ni:ils(ni\ t'ü-t. Arc/a gyönyörtl kezdett ragyogni s lial-

lani Uln'tctt. a mint sarkantyúit összeveri az asztal alatt.

(i;ili(ir l'jtdii is kirúgta e hangra maga alul a széket^

I ii-t'tlt Imrt ki'rt a .uorombaságért ; kezet csi'iknjt a házi-

ass/.()ii\iiak, kiváiit neki még ötven esztendt az eddigiek

után: hanem azontúl nem is lehetett ket tovább tartani,

rohantak ki mind a ketten a czigányok elé.

Ah. a czigány ! a s/.egéiiy czigány; az volt a legfbb

gond' Talán egész vacsora alatt az nyugtalanítá ket. nem
htt-e valami bajuk"? nem tört-e heged vagy bö^d-lH.rd;! .'

nem ficzamodott-o ki a primás keze? nem szöktek-e el

másfelé? Ah, a hséges j(') fiuk! Megérdemlik, hogy össze-

cs('»kolják ket, s úgy vigyék be diadallal a terembe, mint

gyztes hadvezérek sebhelyes bajnokaikat ; U: czi^^áiiynak

nincs más kottája, mint annak az arcza, a ki zenéjét hall-

gatja, arról játsza le a vígat, a szomorút, míg aztán úgy

belecsalja lelkét a hegedííjébe, hogy viszont, mikor akarja,

akkor lesz az hol víg, hol szomorú.

A két ifjú egészen átváltozott. Most voltak azok, a kik-

nek ket a hír festé. Gábor Endre a daliás, hsi alak

;

Borcz Adorján a szívrabló.

Egyedül járták (f{ ketten azt a most már divatbcd kiment

tánczot, a mi olyan szép volt, a toborzót; a mit férfi férfi-

val szernkíizt állva szokott lejteni, dt'lczeg, daliás léptek-

kel. Az egész test mozog abban, s minden mozdulat egy

plastikni szobi a- mintakepe. Az arcz mosolygása, a szem

villogjisa játszik abKan t'szere))et : nem is \;\]n uz minden

hánytvetett legénynek; mert az még azon idkbl maradt

ránk, a mikor a magyar ember tánczolt azért, hogy nem
tudta, lM)\a legvi II .^zi\e-lelke erejeti, ti'mczolt vitézi

büszkeségbl liirm \<a^ csaták végével. Én is csak egy pár-

szor láttam miir e/t az si tánczot, de még most is úgy
látom azt ma-am . l.ifi.

Kép/elet iicüi Ili iit(,l ;i/t a bíilcijn^ di'dczeg járást, a



mit a vidék legszebb ifja ott a bámuló társaság eltt tett

;

minden szem tüze az ö arczán látszott összegylni, úgy

ragyogott az, olyan szép volt ; minden mozdulatából báj,

»rö és kellem tnt ki. És ö azt tudta jól; úgy tudott

szemeivel a szép hölgyek szemeibe vágni, úgy tudott a

kedvükért lelkesülni ; egészen más ember volt, mint félóra

eltt. Minden arezon lehetett látni, hogy mennyire tetszik

neki — csak AmáUáén nem. szerelmes volt belé.

Míg odabenn hangosabbra válik a vigalom, künn a

pusztán szállingózik a hó ; beszürkült az ég egészen ; nincs

holdvilág, csak a hófény derengeti az éjszakát. Alig lát-

szik a sík mezn, merre van a nyomás, a mit a legutóbbi

szán hagyott maga után a hóval behordott utón.

Ezen a kétséges utón, melyet az éj s a hóesés mindig

jobban eltakargat, meg}' két utas egymásután. Az egyik

egy lovag, vag}' lovagnö, a másik egy ordas fai'kas.

A lovagnt b köpenyeg fedi; fején prémes süveg, csak

szaváról ismerni meg, hogy n.
Lovával beszélget, mely fel-felemeli okos fejét, füleit

hegyezve, orrával szaglálva s nyugtalanul vihog s fejét

szügyébe vagdalja. Érzi a közelg farkas szagát.

— Ne félj semmit, kedves Dryászom ; csak egy farkas

az, nem jön több. Voltál te velem már nagyobb veszély-

ben is. Tudod, a medvevadászaton Gyergyóban.

A ló visszanyerít, mintha tudná, hogy mit beszélnek

hozzá.

— No ne siess. Csak halkan menjünk poroszkálva, mert

különben elveszítjük az utat. •— Ellenségünk nem mer

közelebb jönni. S ha j, majd kárát vallja. Lásd, mind a

két pisztolyt elhoztam. S tudod, hogy én nem hibázok.

A paripa hátra nézett, mintha csakugyan látni akarná

a pisztolyokat s a mint a sárkányokat egyenkint pattogni

hallá, büszkén emelte föl fejét, most már nem fél.

Most erdbe ért az út, a hol nem lehetett róla letévedni



t(il)l)L', itl /^iiloppliii ciX'Hzté pari]);'ijiit ;i lovjíjíiiö. oIvmii

hi/.ton ülve rajta, mint egy férfi.

A farkas, mely addig Rzintén poroszkálva ügetett a lovag

után, a mint az galoppban indult, egyszerre elkezdett szá-

,i::iildozva rohanni ntána; eddig csak kerítette, most már

üldözbe fogta.

A lovagn visszanézett, s látta., hogy a tér íogy közöttük,

az i'rdö sötét volt, a táj elluigyott és lakatlan, a paripa

ösztönszerleg nyargalt mindig sebesebben.

Végre a fák között került csinált az üt; a lovagnö

kénytelen volt azt követni, mialatt az ordas az egyenes

iránynak rohanva, keresztül törtetett berken és bozóton s

eléje került.

— Mojpt csendesen állj, JJryászom, szólt lovához az

amazon, megállítva azt az eléje siet vaddal szemközt.

Félre ne szökjél. Szép csendesen állj. Itt vagyok én. Ne

félj semmit.

A farkas üvöltve szökött el a zúzmarás csalitból, zöl-

den villog() szemekkel rohanva a paripa felé, mely reszke-

tés nélkül állt eltte. Ot lépésnyi távolban érte a lövés ; a

roppant fenevad, derék ordaskau volt! hengerbuczkát

vetve bukott a ló lábai közé. A parijia hozzá fújt haraggal,

azzal átugrott rajta és ügetett tovább; olyan büszkén

rázva fejét!

Néhány perez múlva kiértek az erdbl s a kibonta-

kozó táj sarkában meglátszott a lovagnö eltt a kivilágított

al)laku kastély.

— Ah, még várnak ránk, ])ryáHz ; látod, még jókor is

jövünk : mindjárt megpihenhetsz otthon. Te is jobb sze-

retsz itt, mint Kolozsvárott. Régen voltál itten úgy-e?

Odatalálnál már most bekötött szemmel is innen '?

A mén bókolt rá fejével s valóban nem kellett t kin-

inányózni többé, oly szépen kitalálta maga, merre tér el

az út a kastély felé, pedig három <)svény is s/.clte azt

keresztül.

Eg>' óranegyed múlva a kastély udvarán állt meg a pa-
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ripa. Dráva csodálkozva vihogott körüle, mintha sehogy

sum tudná felfogni, mit keresnek ezek most itten, kikre

úpen nem vár senki.

A tiszttartó ablakain keresztül a czimbalom víg pengése

hangzott a brúgó haragos mordulásai közöl. Odabenn most

vígan vannak ; a cselédség is kényén-kedvén mulat, senki

sincs a tornáczon.

A lovagnö leszáll nyergébl s a paripája nyakára vetve

a kantárt, gyöngéden rá üt kezével és azt mondja neki

:

« eredj szállásodra*).

A mén azzal egyenesen' megindul az istállók felé ; az

ajtó, melyen be akar menni, tolózárral van becsukva, pe-

dig a többi nyitva lev ajtókon, tudta jól, hogy neki nem
illik bemenni. Nagy okosan megfogja szájával a tolózár

nyelét s kinyitjamaga eltt az ajtót, s belépeget saját lakába.

A lovagnö pedig egy földszinti sötét ablakon koezogtat

l)c ; ott a vén kulcsár lakik, a ki bizonyosan nem tart a

mulatókkal, mert nyolcz órán túl soha senki kedveért éle-

tében ébren nem volt. Csakugyan most is álmából kel föl;

kijö a várakozó hölgy elé, kinek jelenléte egy cseppet sem

látszik t megdöbbenteni. Le akarta ugyan venni eltte

tiszteletbl a bagósüveget, de a lovagnö látta, hogy az

nagyon a fejébe van nyomva, nehezen fog kijönni, s kérte,

hogy hagyja abba; inkább siessen felnyitni a másik szárny

szobáit, azután menjen az istállóba, nyergeltesse le a lovát,

jártassa meg egy kicsinyt, s azután adasson neki szénát;

neki pedig azután hagyjon békét, mert semmire sem lesz

szüksége.

A kulcsár szótlan ember volt ; tette a mit mondtak neki,

kinyitogatta a grófi lakosztály szobáit ; meggyújtotta a

gj'ertyákat ; tüzet rakott a kandallóban és jóéjszakát kivánt,

valószínleg gondolt magában rá, hogy egyéb szükséges

foglalkozást majd teljesít a tiszttartó szobaleánya; az nem
a kulcsár dolga.

— Micsoda vigasság van ma a tiszttartónál? kérdé a

deln az eltávozót.



— Ezüstlakoílalmát üli; í'ulclt c/, r^y iia;;y ;isítást

nyomva el markában.

— No hát nem kell ket háborítani. Ne Hzóljon felöle

senkinek, hogy itt vagyok, hadd mulassanak ; hozzon egy

üveg friss vizet, egyébre nincsen szükségem.

A kulcsár szót is fogadott, behozta a vizet, ellátta a

lovat, azután szobájába ment és aludt tovább ; — a másik

lakosztályban semmit sem tudtak meg az új vendég itt-

létérl.

Az új vendég egy fiatal, szke hölgy volt, nagy, eleven,

nyilt kék szemekkel, miket vékony barna szemöldök raj-

zoltak köriil, ell csaknem összeérve, mi oly különös me-

rész kifejezést adott az egész arcznak. Ha oly finomak

nem lettek volna e szemöldök, tán félni is lehetett volna

tlük.

Vékony ajkai s keskeny tojásdad álla valami olyan

szeszélyes tekintetet adtak e minden vonásaiban szellem-

dús arcznak, mely az els tekintetre meglep, míg az apró

szke fürtök, mik a félredobott kalap alól kiszabadultak,

valami csendes melanchóliát iparkodtak arra árnyékolni,

ha úgy egyszer megállt és lehajtotta fejét.

Csakhogy az egy perczig tartott ; a fiatal hölgy a szobá-

ban végig járva, hirtelen egy tükör elé ért, s a mint abba

véletlen belepillantott, egyszerre elnevette magát, össze-

csapta a kezeit, szemébe kaczagott saját képmásának,

mintha kaczagnának azon mind a ketten, hogy most épen

itt találják egymást, a hol épen nem gondolták a találko-

zást. Aztán megcsóválta fejét, s megfenyegeté ujjával a

tükörbeli alakot, az is megcsóválta fejét s visszafenyege-

tett. Azzal hátat fordítottak egymásnak.

A hölgy ajkain még azután is vonaglott át majd a gúny,

majd a jó kedv mosolygása. Míg a tüz pattog^'a éledt a

kandallóban, odatárta picziny csizmácskákba szorított

lábait melegedni, azután elkezdett a teremben fel s alá

járkálni, lovagvesszejével suhogtatva; néha épen úgy tett,

mintha valami ideális alaknak a hátára húzgálna vele jó
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nagyokat, s ilyenkor úgy szikráztak sötétkék szemei ; arcza

olyan kegyetlen volt ; utoljára akkorát csapott vele az asz-

talra, liogy még az is nagyot szólt rá, pedig nem is érezte

;

azután, mintha el volna fáradva, egy karszékbe veté ma-

gát, fejét tenyerébe hajtá s csendesen elbámult a kandalló

tüzébe, ol}' mozdulatlanul, mint egy szobor.

Az épület második felében pedig tánczoltak és mu-

zsikáltak.

Ámbátor azonban tiszttartó uramnak ezüstmenyegzje

volt ma, és ámbátor ezüstsarkantyús csizma volt a lábán :

azért ö mégsem sajnálta a legnagyobb vigasság közepébl

abban az ezüstsarkantyús csizmában kimenni az udvarra

és sorra vizsgálni az istállókat : az a sok idegen kocsis

nem aludt-e el pipával a szájában? nem rugdalják-e egy-

mást a lovak? helyeiken vannak-e a cselédek? mert ha

azután valami baj történik, megütheti a patvar az ezüst-

lakadalmat

!

A mint az istállóajtókat sorra járja, egj^szer csak meg-

döbbenve áll meg: hát ezt ki nyitotta volt ki? Benéz és

látja, hogy oda is van egy ló bekötve. Ejnye, hogy mernek

a grófi lovak osztályába is vendéglovakat kötni? Ki tette

már ezt? Nincsen elég helj^ a többi istállókban? Mindjárt

be is ment maga, hogy azt az idegen paripát átszállítsa

;

de alig nyúlt hozzá, mikor az jókedven elkezdett rá

vihogni, mint valami régi ismers, s a szájával egyenesen

a zsebébe nyúlt, onnan kihúzta a zsebkendt, feltartotta,

megrázta, s azután eldobta, miután nem volt benne

semmi.

— Nézd, nézd, dörmögé a tiszttartó. Ez épen úgy tesz

velem, mint a Dryász szokott, egyszerre a zsebemnek

megy, ha lát, s ha nem lel benne czukrot, vagy kenyeret,

megzálogol : elveszi a zsebkendmet, vagy a dohányzacs-

, kómát ; ugyan ki lova lehet ez ?

Lámpást hoztak elé : a tiszttartó bámulva ismert a pa-

ripára : ez a Dryász.

A ló visszanyerített rá, mintha nevetve mondaná

:



(ipers/o. lio<íy a Pryász vagyok, hát nem ismert rám az

öreg úr'?»

— ])(' Iliit bogy j ez ide '^ Ki látott valakit i(l(\jüiii

rajta'?

Senki sem tudott róla semmit.

A kapu nyitva volt, hogy ha vendég j, hetaláljon rajta •

a cselédek pedig mással voltak elfoglalva. Eg}^ kocsis

tudott annyit, hogy látott valami embert, de nem tudja,

hogy kit, a ki megjártatta a paripát és abrakot adott

neki: de nem állítja bizonyosan, hogy nem álmodta-e ezt?

— Kit hoztál ])ryász ? kérdé a tiszttart(') a p{iripát(')l,

mely hízelegve dörzsölé hozzá a nyakát. A gróf jött rajtad?

Dryász megrázta a fejét e kérdésre. Nem az jött.

— Tán a grófné? kérdé tovább a tiszttartó, egyre job-

l)an hüledezve saját kérdései vakmerségétl.

A pai'ipa helyeslést intett. A grófné jött.

— Az öreg grófné?

A paripa tagadta azt.

— Hát — a fiatal ? — Alig lehetett hinni, hogy az igaz

legyen.

Pedig a ló azt intette, hogy úgy van.

Semmi kétség sem lehetett többé. Dryász nem szokott

sem hazudni, sem tréfálni. De hol van hat. a ki jött? Ki-

vel beszélt?

Erre a kérdésre legtöbb bizonyságot lehete szerezni tv/.

iiltal, hogy a grófi lakosztályhoz menjen az ember s^ott

tudakozódjék.

A bejárat alatt már meglepte a tiszttart(')t az, hogy a tor-

náczra vezet ajtó nyitva van. Belépett rajta ; az elszoba,

az étterem mind sötét volt, hanem a következ szoba kulcs-

lyukán át már világosság látszott.

A tiszttartó még most .sem tudta, hogj' nem valami lel-

ket, vagy kisért szellemet fog-e ott találni ? s úgy dobogott

ii szive, midn a kilincsre tévé a kezét.

Elébb még is koczogtatott. AiTa pedig nem kapott vá-

laszt. Másodszor is koczogtatott, arra sem mondták, hogy



(I szabadó; már erre elszánta magát s halkan felnyitá az

;ijtót s a kandalló fénye mellett látta ülni a méla hölgy-

alakot, tenyerébe hajtott fejjel, szomorú, halvány arczczal,

hogy most igazán megrezzent tle.

Lehetetlen az, hogy legyen !

A mint a neszre fölpillantott a hölgy, a közeled arcz

láttára megelevenültek vonásai, elmosolyodott, felugrott

székérl s eléje futott, tréfás csodálkozással kérdezve

:

— Hát kegyed, hogy j ide, jó tiszttartó bácsi?

A tiszttartó szájában megakadt a szó. Épen akart

ilyesmit kérdezni a hölgytl s szörnyen ^neg volt lepve,

hogy épen az kérdi ezt tle.

— Mikor én azt mondtam, hogy ne háborítsák ma
kegyedet a mulatságában ; ki mondta meg, hogy itt

vagyok?

— Instálom : a Dryász . .

.

— A Dryasz mondta? szólt cseng kaczagással a hölgy

;

nézze az ember az árulkodót

!

— De instálom, grófkisasszony, . . . \ngy báróné . . .

hebegé a tiszttartó zavarodva.

— Csak maradjunk a kisasszonynál, jó bácsi; szólta

hölgy, kellemesen rázva vállacskáit a kitör nevetéstl.

Nem vagyok báróné.

— Hogyan, kérem alássan? . . . kérdi a jó ember, ki

egyre nagyobi) zavarba kezd jui. Hát a kitzött meny-

nyegz ?

A szép hölgy jó kedve egyre ntt; alig hirta kimondani:
— Megszöktem elle.

A tiszttartó arczán el nem fojthatott öröm mosolygása

derült ki ; kicsinyben múlt, hogy együtt nem kaczagott a

kisasszonynyal ; a mi különben is ritkaság nála.

A kisasszony nem állhatá meg, hogy ezért nyakába ne

lioruljon az öregnek, ki egyik zavarból a másikba kezde

rsui.

— De a báró ; — a nagj^ságos báró úr.

— A báró ? Azt ott hagytam a faképnél.



— A fiiképnúi? liohelie. Instálom . . .

— Azt tettem vele, szólt a hölgy és most már nem ne-

vetett; most már a szemei szikráztak; felkapta ]ovag\'esz-

szcjét s annak a gombos felével kezdte szavait kisérni.

l'^lliagytam jni egész az oltárig, felhagytam öltözni nagy

czifrán, össze hagytam jni a násznépet; engedtem neki

elmondani az egész vallomást a pap után : ah, hogy tudott

alakoskodni ! minden mondását úgy sza%alta, a hogy a

rossz szinészek, mikor aztán tlem kérdezték, hogy szere-

ted-e ezt a férfit? azt feleltem rá : «nem szeretem !» és el-

taszítottam a kezét magamtól, <'s lenéztem az egész világ

eltt ! — Ah ! ez jól esett

!

A deln úgy csapott e szónál a kandalló márványára a

korbács nyelével, hogy annak achat gombja százfelé sza-

kadva repült szét.

— Ez jól esett itt! szólt a szivére ütve kis kezével,

melyben annyi er volt.

Az öreg tiszttartó is úgy tett, mint a ki szeretné nagyon

átengedni magát az örömnek, ha épen valami oka megint

nem volna a szomorkodásra.

— Többek között, nem tudja kegyed, hová ment az

atyám Kolozsvárról? senkit som találtam otthon. Kérdezé

a grófliölgy.

Hiszen épen ez járt uiosl it tis/tt:irt(') l'eji'l>i'U, a mi t
sehogy sem engedte örülni.

Sietett is rá felelni.

— A méltóságos úr éjien Pozsonyiba ment.

— Az anyám is ?

— A nagyságos asszony is.

— Talán épen én miattam ?

— Valóban, csupán nagyságod miatt.

— Szegény jó mostoha apám. Sajnálom, hogy azt az

utat teszi miattam ebben a hidegben. De csak nem eresz-

tette ön el bunda nélkül ? Sajnálnám, híi meghütené

magát végettem.

— Bizony pedig éjszaka utaztak el, s azt mondták, hogy
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éjjel-nappal fognak váltott lovakon sietni, csakhogy elébb

odaérjenek, mint — mint . .

.

— Mint a házasság végbemegy? Szegény jó apám,

milyen gondos irántam. Minek nem tette volna ki magát,

hogy engem megrizzen. Haragudott nagyon?

— Oh nem, hanem a nagyságos asszony igen.

— Hát atyám nem haragudott ?

— Nem, Ö sirt.

— Sirt? szólt egyszerre elszomorodva a deln, s búsan

lehajtá szép arczát tenyerébe, ö sirt miattam? És nem vá-

dolt, nem kárhoztatott, nem panaszolt ellenem ?

— Egy szót sem hallatott elttem.

— Nem mondta, hogy rossz, háládatlan némber vagyok?

Nem mondta, hogy nem érdemiette azt tlem, hogy épen

olyan embernek adjam kezemet, ki t oly keseren meg-

bántotta? szóljon ön igazat. Nekem nem fog az rosszul

esni. Mondja meg, nem készült-e engemet megölni? Nem
mondta, hogy a hol megtalál, ott l agyon ?

Adeln hevesen ragadámeg az öreg tisztvisel kezét s leste

ajkairól a szót, mintha egyaránt félne az igentl és nemtl.
— A nagyságos asszony, a grófné, igen is beszélt igy

;

de Istenem, lehet-e azt tle rossz néven venni?

— Hát atyám? atyám?
— hallgatott.

— Hallgatott? Annyit sem mondott, hogy ez mégis hihe-

tetlen, hogy itt tévedésnek kell lenni? nem vádolt? nem
is mentett ? . . . Ö megvetett engem . . .

A csüggeteg szép f, szomorúlombos fürtéivel olyan

igazán fejezé ki a bánatot, mit a hölgy érze e perczben.

Még egy kinos kérdésen kellett keresztülesni.

— Hát testvérem, a szegény kis ártatlan gyermek, mit

tud fellem? Elmondtak ennek is mindent? Leirtak-e

eltte _mint valami rültet és rémületre való példát? Vagy
hallgatnak fellem, a hol jelen van, mint egy elveszett

fell? Bevitték-e t is magukkal, vagy bezárták valami
kolostorba, hogy el ne tévedjen, miként én?

Jókai : Felfordult viliW. 3



A tis/ilart 1 rii-rmicst is, raog nem is örömest felölt mind

(• kénlésre: hm it :i lc^jol)l)at felelhette ugyan rá, de nem

tutUiaita. li",L;y mi lesz a/után a felelet következése?

- A nagyságos kisasszony — a gróf kisasszony — Ce-

ciür comtesse — valójában nem tud semmit az egész

dologn')!: 11(111 is vittrk öt magukkal, nem is zárták kolos-

tori la :
— hanem most épen — itt van.

llol ? itt? kérdezc a deln, felnyitva karikára azokat

a iia!j,v kck s/.cuuit. mintha azt sem tudná, liogy liol van

l' piTCzluil?

— Itt az cii lakásomon ; felelt a jámbor férfin egy

kicsinyt elégedett arczczal ; az én feleségem ügyelete alatt,

a gróf úr maga bízta rá ; azt mondta neki, hogy egy évig

maradjon itt és tanuljon háztartást a jó asszonytól: már

meg is szokott a comtesse.

— Cecilie itt van? sikolta kitör örömmel a grófhölgy,

s tenyereibe tapsolva szökött fel helyérl, mint a kivel leg-

váratlanabbul történt valami nagy öröm. Cecilie, az én kis

bubuskám itt, ebben a házban? Mit csinál most?

— Bizonyosan tánczol.

— Tánczol? kérdezé visszahökkenve a deln : mintha

azt liiiiiu'. hogy a tiszttartó elször életében kezd el élcze-

ket mondani s azokat most rajta próbálgatja, hanem

azutiiii hirtelen eszébe jutott, hogy mi van ma itt a ház-

nál? s ismét kiderült változékony arcza. Vagy úgy? hisz

itt ma lakodalom van; még pedig ezüst? s az eii kis

cziczuskám val(')s/.inüleg ny^oszolyóleány ; és most vi-

szik a tánczba. No ez derék! Tehát épen meg fogom öt

látni.

— Kivánja a gi()fkisasszony ? Mindjárt ide hívom.

— T)ehogy lii\ ja I ugyan öreg úr, hogy gondolhat ilyet,

\()l( -< iiv l( teic? Kí^y biiiykát elhívni a tánczból, mikor az

( iiilit 1- c^'y íoi(lul('>t valanionnyi nénjeért sem adna. Majd

oda megyek én.

A tiszttartó, úgy hitszik. hogy a mai nap folytonos csu-

dák megérésére virradt.



— Serena comtesse oda jönne mihozzánk ? Megalázza

magát . .

.

'?

— Habalia! nevetett a deln. Ön ezüst vlegény, a ki

huszonöt esztendt élt nejével örömben, én pedig szalma-

menyasszony, ki az oltárnál hagyta a vlegényét.— Itt egy-

szerre elszomorodott ; vagy tán épen megfordítva értette

ön? Oh ne féljen semmit. Én nem fogom senkinek a ked-

vét elrontani. Víg leszek, mint a többi, ha visznek, tán-

czolok én is. Valami különös elegantiával sem zavarom

meg az egyszer falusi kört — ebben a félig úti, félig

lovagló toilettben; ha pedig valaki elég kíváncsi lesz azt

kérdezgetni, hogy mi hozott most engem ide : azt csak

bízza ön rám ; annak majd mondok én olyan válogatott

történeteket, hogy lesz neki min bámulni.

A jámbor úr nem tudott mi ellenvetést tenni; pedig

igen jól érezte, hogy itt most is olyan felelsségbe ke-

veri magát, a mirl sokkal nehezebb lesz számot adui,

mint esztend végén az egész sólyomházi uradalomról

;

hanem már annyira ismerte Serenát, hogy kapacitálni

nem próbálta.

A deln kissé félresimítá minden tükör nélkül omlatag

fürtéit, azzal beleakasztá kezét a kis öreg úr karjába, s

inkább vitte azt, mint az tet végig az épület bels

folyosóján, a honnan egyenesen abba a terembe lehetett

belépni egy téli és egy nyári ajtón keresztül, a hol épen

javában járta a tán ez.

A teremben épen lengyelt jártak, midn a tiszttartó fel-

tárta az ajtót, s Serenát elre bocsátva kifelé görbített

karral, maga nagy áhítatosan félfejjel hátra maradt, míg

a deln otthonias vidámsággal lépett be a barátságos

körbe, els tekintetével is testvérét keresve.

Cecília épen tánczolt ; a mint megpillantá Serenát, egy-

szerre ott hagyta tánczosát, odarohant testvéréhez, az meg

hozzá, s ott nem tördve senkivel, egymás nyakába bo-

rultak; Serena úgy össze-vissza csókolá Cecília arczát,

szemeit, homlokát, hajának minden fürtjét, hog;^' az egy

3-



szcrclmos vlegénytl is isok lett volna ; elhalmozva öt

hízelg nevekkel : « kedves kis bubiskám, édes szép tuba-

galambom ; mézes czukros aprószentem »; a társaság rájuk

bámult; tiszttartó úr vállai közé húzta a fejét, mint a ki

nem oka semminek; tiszttartóné asszony pedig, amint

épen jött be a mellékszobából, egy tál frissen sült fánk a

kezében, s meglátta azt a jelenetet ott maga eltt, úgy

ejté el a tálat a kezébl, hogy valahány fánk, annyi tán-

czos lába alá gurult. Akkor sem a fánkjait sajnálta pedig,

hanem összecsapta a kezeit

:

— Szentséges .Jehova ! Ez a Serena grófné.

Tiszttart('mé asszony nagyon örült rajta, hogy szétgurult

fánkjainak esetére háríthatta azt a savanyú ábrázatot, a

mit továbbra is megtartott. 0, köztünk mondva, nem na-

gyon szerette Serena comtesset, ebben az órában épen

nem várt reá. És különösen nem nagy örömét találta

abban, bog}' Serena és Cecil épen itt jönnek össze. No —
nem illik szegény embernek a nagy urak magaviseletét

bírálgatni : de annyi bizonyos, hog}^ maga a gróf sem igen

fog örülni, ha megtudja, hogy Cecil Serenával találkozott.

Az egész társaságban egy vidám arcz nem fogadta Sere-

nát, testvérén kívül; ki megijedt, ki elbámult rajta; a jobb

kedveket nyugtaianítá sajátszer megjelenése, mindenki

talált benne valami rendkívülit, valami kimagyarázhat-

lant, a mi az emberekben bizalmatlanságot gerjeszt; az

avatottabbak, kik fülhegygj'el érintek a magasabb mende-

mondák szelét, annyit tudtak már felle, hogy ez valami

nnemen született filius prodigus; ki anyjának és mos-

toha apjának sok gondot szerez régóta; s bár ne higyjen

az ember semmit a rossz nyelv i)letyka'beszédbl, annyi

bizonyos, hogy a grófkisaí'szony, a szüli hatalom alól

emancipálva magát, saját kezére él, s nagyon keveset

tördik a világ véleményével, ellenkezleg szörny mulat-

ságosnak találja, ha mindenféle együgy embereket olyan

kigondolhatatlan galibákba keverhet, csupa jó szeszélybl,

a mitl azok aztán egész életükre híresek maradnak.
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Képzelhetni, hogy egy ilyen üstökös váratlan megjele-

nése milyen hatást idézhetett el egy olyan csendes diákos

társaságban, mint a milyen a tiszttartó vendégeié volt.

És ez a különös teremtés mégis egyszerre otthon találta

magát köztük. A tiszttartónét olyan szépen felköszönté,

mintha könyvbl olvasta volna. A ki nem ismerte, azt

hihette volna róla, hogy egyenesen csak az ünnepélyére

jött ide; az anecdotás öreg úrral barátságosan kezet szo-

rított, az öreg asszonyságokat névszerint üdvözlé s azután

vidáman kérte az egész társaságot, hogy folytassák tovább

az általa megzavart tánczot.

Olyan szivesen, olyan nyájasan tudott kérni, hogy kény-

telen volt neki engedni az ember. Ö maga biztatta Cecilt,

hogy menjen el azzal a szke fiatal emberrel, a ki olyan

szemérmesen figyelmezteti, hogy még hátra van egy pár

forduló a lengyelbl. meg azalatt leült az öreg asszony-

ság mellé, a ki úgy Ígérkezett tánczolni azokkal a

mankókkal, annak kezdé el magasztalni kis testvérét;

mennyi bájjal tánczol, mily szemérmesen süti le szemeit,

valóságos kis angyal! — a mivel azt az asszonyiságot

nagyon megnyerte magának.

A néhány fordulónak hamar vége lett; Cecil után követ-

kezett a szép Amália, a fiatal Adonissal, Borcz Adorjánnal

a tánczba.

— Festeni való szép pár ! — sugá Serena az öreg asz-

szonyságnak ; igazán eszményi alak mind a kett.

Az öreg asszony gondolta magában : « csakugyan rend-

kívüli teremtés ez mégis ; milyen merész kimondani, hogy

egy férfit szépnek talál, s a mellett milyen szerény beval-

lani, hogy annak társnje is szépw.

Adorján szemei az els fordulónál találkoztak Serena

tekintetével. Még akkor csak egyszer botlott meg a sar-

kantyújában.

— Gyönyören lejt mind a kett,— sugá Serena szom-

szédnéjának, elragadtatott arczkifejezéssel szemlélve a

tánczolókat.



A inii-odik fiuiluhüiál Adorján, a mint Serenára ta-

l;iU ]>illaiit;iui, iiuy eltéveszté a lépést, hogy tánczosnéjá-

Mil ^/.iiitc r>^-./.( csapódott; azután meg elfeledé a figurát,

;i mit kellett \()lii!i csinálnia, belesült a részletekl)e ; utol-

j:iia. [n-o covonidc, úgy rátaposott Amália köntösére, bogy

annak t uy (msz todva leszakadt, mire a deln sírva fu-

tott ki a terembl, s nem is jött oda többet vis-iza ; mig

líorcz Adorján, a világbirü tánczos, zavarodottan maradt

a terem küzcju ii, mint valami fiatal diák, a ki könyvbl

tanulta meg a tánczot.

Sorcna pedig úgy tett, mintha mindezt észre sem vette

volna : most Cecilhez fordult, s azzal kezdett el beszél-

getni. Mirl ? Bohóságról. — Lánykák közt divatos the-

mákról, a mirl zene mellett, vigalom közt lehet l)e-

szélni :
— micsoda új tánczokat tud? magyart? mazurt?

rcossaixt? a Avalczert nem szabad neki tánczolni egész-

ségi szempontok miatt.— Hát a polkát ismeri-e már?

Fiatal lányka mit felelhetne erre egyebet, mint hogy

kíváncsian kérdezze, hogy mi az? még minálunk hire

sincsen.

— Ez most a divattáncz, a mit Parisban, Bécsben min-

den sálon elfogadott ; ép olyan kedélyes, mint a kering,

a nélkül, hogy olyan szeles volna, sokkal több báj és kel-

lem van benne, mint bármelyikben; nem fárasztó és

mégis mulatságos. Várj , én megtanítalak rá egy perez alatt.

Serena grófn azzal a legszeretetreméltóbb naivsággal

szökött fel helyérl, átölelve jobb karjával mostoha test-

vérét, 8 a táncztérre lejtve, elkezdé annak utánozhatlan

csábbal magyarázni az új divattáncz lépéseit.

így szökellni, így fordulni el s ismét vissza a tánczos

felé, így hajolni féloldalra: s aztán vállára simulni.

Igézl)!) csaiitímenK'iiyt Sdlia büvészlámpa nem muta-

tott, mint a hogy e csodálatos, merész deln tanítá ártat-

lan piruló testvérkéjét a tánczok legkaczérabb nemére ; ez

mint egy öntudatlan angj-al, ki csak piml, ha gyöngesé-

gét érzi. -/riiK it lesüti attól a gondolattól, hogy mások
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ránéznek; amaz pedig egy igéz díemon, a ki tudja, hogy

öt mindenütt imádják, hogy minden mozdulatával, szemei-

nek minden pillantásával halandó embereket ejt kétségbe,

hogy midn szép piczi lába hegyét oly kaczérul érinti a

földdel, azt a földet irigylik ott alatta ; — a mellett a leg-

vidámabb cseng hangon dalolta hozzá maga a táncz dal-

lamát : Trallá-lallá-lillalallá ! mint a ki túláradó kedvé-

ben van.

E közben valami igen közönséges és nagyon termé-

szetes tünemény történt. — Valamelyik küls ablakát a

tánczteremnek rosszul kapcsolták be, a bels pedig a h-
ség enyhítése végett ki volt nyitva ; ott künn egy óra óta

ers szél kezdett tombolni ; ez most egyik dühösebb roha-

mában hirtelen felszakítá az ablakszárnyat, s azzal zug^'a

rohant be a terembe, a mint túlnan egy ajtót kinyitottak,

végig zúdulva az egész szobasoron, valamennyi gyertya

lángját lecsapva, hogy egy perezre csaknem sötétség

támadt mindenütt, s mindenki úgy érzé, mintha valami

ellenséges szellem rohant volna a barátságos társaság közé.

Serena grófn felsikoltott ; elsápadt, olyan lett, mint a

halál. Megállt mereven a tánczterem közepén, ijeds sze-

mekkel tekintve a nyitott ablak felé, s míg egyik kezével

görcsösen kapaszkodék Cecil karjába, a másikat reszke-

teg védelemre tartá maga elé s a léleklátás borzongó ret-

tenésével rebegé : — többen is hallak — wah az atyám!

az atyám! — talán e pillanatban ...»

Az ablakot hirtelen bezárták ; a csúnya, rosszkedv

zúgolódó szél ott künn szorult, a gyertyák ismét megele-

venedtek, a szobák.világosak lettek, a vidám beszéd ismét

kerékvágásba jött; Serena elnevette magát, ismét átka-

rolva Cecilt, tovább folytatá elragadó vidámsággal : Trallá

lallá-lillalallá . . .

Vájjon mit akart azzal mondani: wtalán e pillanat-

ban?)) — Mi jutott atyjáról eszébe attól a szélfuvástól,

itt a víg táncz közepett?

Pár perez múlva meg volt nyerve az indigenatus az
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lomban bögöbetörcsscl fenyegette a zenész nemzetet, ha

más nótát próbál húzni, mint magyai-t és lengyelt, most

maga parancsolta a czigánynak, hogy húzza el azt a nó-

tát, a mit a grófn dalolt az imént, a mi a született ze-

nésznek legkisebb fejtörésébe sem került; azzal odasie-

tett Serenához, s felhívta t az új divattánczra. A vir-

tuóz tánczosnak csak látnia kellett azt, hogy eltanulja.

És az els csábító pár ragadta maga után a többit. Nem-

sokára minden férfi és hölgy lejtett utánuk a sorban, tipegve,

szökdelve és bukdácsolva, kinek hogy ment az igj^ekezet

;

mind bele volt bolondulva apraja és nagyja.

De bizony tiszttartóné asszonyom még sem.

— Nem szép táncz biz ez a pulj^katáncz, comtesse, akár-

honnan hozták; szólt kifakadva a derék asszonyság, mi-

kor vége volt a nótának ; nem is igen hiszem, hogy a

méltóságos gróf úr valami nagyon büszke legyen majd rá,

hogy Somlyóháza volt az, a hol ezt legelször tánczolták

erdélyi és magyarországi tánczosok.

A hogy e néhány szó egyszerre elvette Serena minden

kedvét, annak mindenki eltt fel kellett tnni. Egészen

elkomolyult; egy szavát nem lehetett többé venni; egy

mosolyt nem idézett el arczán többé semmi.

Csendesen, minden felötlés nélkül jó éjszakát kívánt a

tiszttartónénak, megcsókolta testvérét s míg mások más-

sal voltak elfoglalva, elhagyta a termet és a lakosztá-

lyába sietett. A tiszttartóné utána ment gyertyával ; attól

szobája ajtajában elvette a gyertyát.

— Nem parancsol a grófné semmit? Nem kívánja, hogy

valamelyik leánycseléd itt háljon?

— Köszönöm. Egyedül szeretek lenni, mikor alszom. —
De mégis . . . (hirtelen meggondolta magát) ; nem, nem,

semmit sem kértem.

Azt akarta kérni a tiszttartónétól, hogy engedje Cecilt

nála liální ; de tartott attól, hogy az a katonás asszony azt

találja rá felelni : már megbocsásson comtesse, Cecil most
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a/, én leáiwom, s annak ott kell lenni, a hol ón vagyok.

\^alóban kitelt tle. Azért nem is koczkáztatta Serena ezt

a kérést ; hanem szépen magára zárta az ajtót.

Tiszttartóné asszony pedig ismét visszament a táncz-

tcrembe, s liogy még a nyomát is feltörültesse annak az

elébbi táncznak, vizes pokróczokkal végig suroltatá a padló-

zatot, s azzal kézen fogva elvezetvén az ö ezüst vlegé-

nyét, gyönyörségtl ragyogó arczczal monda : most tessék

már megnézni, milyen az igazi szent Dávid táncza, eljár-

ván azzal nagy ünnepélyesen ugj'anazt a lassú magyart,

ugyanazon a búskedélyes melódián, a min ezeltt hu-

szonöt évvel, mint menyasszony és vlegény megnyitot-

ták a mennyegzt. Most is minden ember gyönyörködött

a jó öreg tánczában.

Csak Borcz Adorján ült mélázva egy szögletben és nem
ügyelt semmire; pedig Gábor Endre már harmadszor

kérdi tle

:

— Hát te nyitott szemmel alszol-e, czimbora, mint a

nyúl '?

A EOZSALIGETI BIRKÁS.

Nem tudom, micsoda sentimentalis kisasszony adhatta

ennek a pusztának a rózsaliget nevet? vagy igen nagy

képzeltehetséggel kellett annak bírni, vagy nagyon régen

lehetett az id, mikor a parlagi'ózsa széltiben-hosszában

ellepte a mezt; most ugyan nem látszik azon egyéb,

mint itt-amott egy-egy tüskés kökénybokor, a többit simára

lelegeli az a tízezerén felül men birka, a mi naponként

a határt járja.

Nincs itt soha sem füve, sem virága az évszaknak, egy

felszántott tábla, egy zöldül vetésszalag sem szakítja

félbe a hepehupás róna egykedv fakózöld szinét, mely sem

szszel, sem tavaszszal meg nem tud változni.

Ezerével járó gyapjuhordó nyájak borotválják simára
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liodály szakítja félbe néhol az unalmas cg} alkatiiságot, s

egy pár görbenyakú gémes kút, hosszú váluival, a hol a

birkákat esténkint itatják.

Valami h()mokl)uczkás völgy mélyébe elrejtve bujdoklik

maga a lakótanya, lehetett volna biz azt a dombra is épí-

teni, s onnan érdekesebb lett volna a kilátás, de a bölcs

telepít úg}' találta, hogy sokkal több szüksége lesz neki

a szelektl való védelemre, mint a szép kilátásra, s míg a

domb alját kivájva, abban épen elegend anyagot lelt, a

mennyibl valamennyi pajtát és csrt felépíthetett, addig

a kivájt domboldal másfell igen czélszer sánczot képe-

zett két oldalról a télvihar ellen.

Igaz, hogy íg}' a völg}^be szorított vályogépületek az esz-

tend három szakaszán át túl a rendén is nedvesek, a ne-

gyedikben pedig kiállhatatlan hséget fognak fel maguk-

ban, hanem hiszen hol talál az ember valami tökéletesre

ebben az árnyékvilágban?

Ott egy csoportban mintegy nyolcz hosszú alacsony

épület látszik, élével, oldalával egymásnak forgatva, cse-

kély építészeti tervvel ; valamennyi oly egyforma, ron-

gyos, rozzant nádtetejével, czirmos vályogfalával, mely

félölnyíre zöld a téli nyiroktól, parányi ablakaival, rácsos

ajtaival annyira egymáshoz hasonló, hogy jövevény em-

ber egyhirtelen meg nem tudja közüle találni, melyik a

lakóház, melyik a béreslak és a birkaakol?

Udvarnak liíre sincs ; széna- szalmakazal minden ház

eltt; a fagybaszáradt birkanyom tarkázza az egész tér-

séget; hulladék nád, szalma lepi a környéket; s ellenr-

zetlen komondorok ülnek, ásítanak mindenik ajtóban

;

jó szerencse, ha a látogatót százszor meg nem eszik, a

míg valakire akad, a kitl megkérdezze, hogy hol van a

gazda?

Vgy látszik azonban, hogy a ki azzal a sárga hintóval

jött, tudja már a járást, mei-t egyenesen odahajtat a kö-

zépen álló hosszú ház elé, s annak az ajtaja eltt állapo-
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(lik meg; ámbár semmi külsleg látható oka nincsen, azt

a többi birkateleltetönél egyébnek tartani.

A hintóból elébb egy farkasbnndás úr száll le, azután

tgy dsindsulaprémes úrhölgy, kinek asztrakánkarmantyús

topánkái meglátszanak, a mint a hágcsókon leszáll ; utánuk

a bakon hozott libériás inas, mindenféle ládákat, skatu-

lyákat emelget le, míg a konyhából elkerül csajhos bé-

resasszony, rettent csizmák szárait fenve egymáshoz, üget

a harmadik, vagy negyedik hosszú épület felé, hogy a házi

gazdát vendégek érkeztérl értesítse.

Borcz Mihály uram, a dúsgazdag birkás, most épen nagy

munkával van elfoglalva. Nagyváradi országos vásár kö-

zeleg. A tömérdek sajtot szekerekre kell i^akolni, a mit

télen által készíttetett a bális. Sok száz forintra megy an-

nak az ára. A birkák is elkezdték az ellést ; a zsenge bá-

vánj^nak most legjobb az ára; azokat hevenyében ki kell

most mustrálni ; a melyik megélni való, azt megbélye-

gezni és beoltogatni, a melyik eladni való lesz, azt külön

esztrengára csapni. Ilyenkor nagy szükség van a gazda

jelenlétére, mert ez sok babonával jár, a billogozásnál

minden birkának egyet kell tekeríteni a fülén, hogy ne fogjon

rajta a métely ; aztán a billog-nyelén keresztül kell ugratni,

'^logy jó tejel legyen, arra pedig különösen kell ügyelni,

hogy e mtét alatt a gyapjából semmi ki ne tépdjék>

mert az rosszat jelent, az olyan bárányt széttépi a farkas.

Aztán a magnak való bárányokat nem szabad fenhangon

számlálni, mert akkor beléjük esik a dög, hanem csak

kiki magának; minden ember utoljára mondja meg, hogy

mennyit számlált? a gazda adja rá, hogy igaz-e? bicsak-

kal metszve egyenest és görbét a rovásfára.

Innen láthatjuk, hogy Borcz Mihály uramnak abban
az órákban, hogy a béresné érte jött, több dolga volt a

szokottnál ; egyik kezében a kulimászos fazék, másikban
a billogozó vas, azzal nyomta egyenkint saját nevének
elöbetüit minden újonnan" született alattvalójára, azután
megint elrántotta a dolmánya zsebébl a rovásfát, — a
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s törülte izzadt orczáját ködmenc ujjával ; minélfogva

oly.iii kulimászos kezdett lenni dolmánya, mellénye éH

homloka lassankint, hogy egyik sem vethetett a másik el-

len semmit.

Nehéz is lett volna a jó iirat kiismerni a többi juhász,

béres közöl valami idegennek ; épen olyan törtbör dol-

mányt viselt fekete birkaprémmel, mint a többi bojtár, még

a szironyvarrás piszkosabb rajta, mint azokén, mert nyil-

ván sokkal régibi). Fontostalpu saruja faggyúval bekenve,

s a fejébe nyomott bárányborsüveg tele kirázhatlan szé-

napotyva és bógácsmaradékkal ; arczával is elmehetne

olvasva a béres nép közt; semmi uri szín sincsen rajta,

durezás, duzzogó, mint a bántott cseléd, bajusza kurtára

nyirva, hogy ne legyen vele baja, s göndör szürke haja

borzasabb minden szénaboglyánál.

Épen egy szép fekete bárányt tartott térde között, azon

gondolkozva, hogy vásárra küldje-e azt is, vagy mint-

hog}' oly szép, ne sajnáljon rávesztegetni egy 32-edrész

krajczár ára oltott meszet a bélyegzés végett, midn a bé-

resné az akol ajtajában megállva, bekiáltott hozzá gyó-

gyíthatlanul rekedt hangon

:

— Nemzetes uram, vendégünk jött: tekintetes Torhány

i

András úr és a kisasszonya.

A birkás oda fordult felé, s mintha jobban hallana

azzal, ha a sipkáját feltolja a szemérl, kérdezé minden

nyájasság nélkül:

— Micsoda?

— Tekintetes Torhányi András úr ! iparkodék a rekedt

némber jobban kiáltani.

J3orez Mihály uram aristocraticus gggel monda rá

:

— Semmi Torhányi ; — csak Torhán. — Torhánnak

híják, nem Torhányinak. Micsoda —i? Az a — i csak ne-

mes embernek szabad. Majd bizony! egy keresked, egy

kupecz, aztán még Torhányi

!

S azzal, mintha mindent a legjobban rendbe hozott
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voliiii, ismét lehúzta sipkáját homlokára, s haragjában a

szeme alatt is festett magának szemöldököt, a mint a kuli-

mászos ujjával le akart onnan valamit törülni.

S még azután is sokáig dörmögött rajta, a juhászaihoz

szónokolva.

— Igen bizony, egy kupecz. Egy keresked, semmi

egyéb ; aztán mindjárt Torhányi akar lenni ; mintha azt

az ypsilont olyan könnyen adnák, mintha azt csak szemé-

ten találnák, hogy a kinek megtetszik, vegye fel ! Ismerem

én régtl fogva ; eleinte csak úgy írta a nevét, most már

úgj' is mondatja ki. Azt gondolja, hogy majd ezáltal egy-

szer csak, — se tette, se vette, — nemes ember lesz be-

lle. Hohó ! Beleszólnak még abba. Mintha az olyan

könnyen menne.

Borcz Mihály uram egészen fel volt lázadva ettl a

gondolattól. Hogyne ! Tudhatta magáról, hogy az min
áldozatba kerül. Hisz maga is ezeltt negyven évvel kö-

zönséges parasztfiú volt, birkákat rizett ; mennyi pénzébe

került neki, míg e kiváltságos eljogot megszerezheté ; s

más csak úgy ing3'en fejében akar hozzá jutni?

Hátrább uram ! azért hogy hintóban járunk.

Gondold meg, hogy nemes Borcz Mihály uram udvará-

ban vagy most, s a milyen igaz, hogy ez a puszta inkább

nemes Borcz Mihályé már, mint bárói gazdájáé, kitl azt

ezeltt húsz évvel vette ki bérbe, holdját négy rézkrajczár-

ért harminczkét esztendre, olyan valószín és lehetsé-

ges, hogy nemes Borcz Mihály uram még a báró czímet

is megszerezheti utódai számára, miután pénze van elég;

nem nagy mesterség levén egy kis milliócskát összekupor-

gatni lí2 ezer hold földrl, ha az ember évenkint csak

800 bankó forint árcndát fizet utána.

A vendégeknek az alatt módjukban volt magukat mu-

latni odabenn a lakházban, melynek belseje tökéletesen

megfelelt gazdája külsejének.

A nexlves falakon régi meszelés megtágult vakolatja

volt omladozó félben; a rövid ablakok közei jól betömve
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menni, ócska, megfeketült székek, almáriumok támasz-

kodtak avatag oldalaikkal a falnak, s egy szögletben pár-

nátlan nyoszolya nyujt(')zkodott, nehéz jubászbimdával le-

terítve, a két ablak között egy alacsony börpamlag ijeszt-

gette a ráülni akarót nyiladozó fesléseivel, miken keresz-

tül dugta magát az avult tehénször; az ágy és pamlag

alja tele volt nyirkos dohánycsomagokkal ; az almárium

és még egj'neliány polcz a gerendákig volt megrakva sajt-

tal, míg a boglyakemencze szurdokában világosan érett a

korpaeziberének készített kot^'valék ; minélfogva oly orr-

tekerö illat uralkodott a kegyetlenül beftött szobában,

hogy attól rögtön megnémult, a ki a szabad levegrl be-

lépett.

A gazdasszonynak ugyan volt annyi jó akarata, hogy

az úri vendégeket átvezesse onnan a benyílóba ; de a mely

egész télen nem levén ftve, ol_yan farkasordíttatq hideg

volt, hogy nem lehetett kiállani benne a mulatságot.

Ott már mégis csinosabb bútorok voltak, ócskák ugyan,

de legalább nem ragadt hozzáju\ az ember, minélfogva

Amália kisasszon}^ inkább ott maradt bundában, karman-

tyúban, megvárandó, míg befütenek ; míg édes atyja el-

fogadta a nagycsizmás gazdasszony szíves ajánlatát, hogy

majd kifüstöli azt a szobát, aztán jó lesz; a mit meg is

cselekedett a jó lélek, hozván be egy vaslapoczkán para-

zsat és behintve azt kömény-maggal : a mitl azután

megint olyan illat támadt, hogy Torhányi úr azt képzelte

magában, hogy ffájásról kúrálják; s míg a birkás vára-

tott magára, azalatt azt a kínos válogatást követte, hogy

vándorolt egyre az illatos szobáb(')l a hidegbe, a hidegbl

az illatosba, a szerint, a mint az egyik, vagy a másik

maleficiumot türhetleaebbnek találta.

Azonban lassankint bemelegedett a benyilószol)a s

Amália kezdte lebontogatni magáról téli köntöseit. Tor-

liányi úr olyan szívesen segített neki e munkában, úgy
igazgatta leánya ruháját, szalagjait, úg}' törülgette bár-
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sonygallérját, fésülgette magasra tekert hajbodorzatát, fel-

biizogatta karmantyúit, hogy a gyémántos karpereczek

kitnhessenek alóla, kiegyengette hímzett inggallérát, kí-

vül húzva rajta a drágagyöngysort ; úgy csinositgatta —
mint, — tán mint egy apa szeretett leánykáját? nem, ha-

nem mint egy bagdadi kalmár a vásárra vitt eladó rab-

nöjét.

— Miért nem tetted fel a gyémántos brochet a mel-

ledre? évödék vele; mikor én mondtam.
— Nem szokás azt útra feltenni, felelt Amália kedvet-

lenül.

— Szokás ide, szokás oda. Tudják is azt itt, hogy mi

a szokás ? Ha én azt mondtam neked. Azt gondolod, hogy

én azért vettem neked a sok igazgyöngyöt, brilliántot,

hogy azt a fiókban tartsd ?

(Ugy gondolom, hogy azt azért szokás venni, hogy az

ember nyereséggel eladhassa megint : — a leányt is rá-

adásban.)

Amália kisasszony durczásan monda rá

:

— Minek tettem volna fel, hiszen ; .... itt elhagyta a

szót és vállat vont.

Torhányi úr pedig tudta jól, hogy mit akart leánya

azzal a vállvonással mondani.

— Hiszen úgy sincs itthon Adorján most, ugy-e? Nem
az a kérdés a dologban. Hanem azt kell tenned, a mit én

mondok, mert neked nincs eszed, de nekem van. Én tu-

dom, hogy mit csinálok, de te nem tudod. Adorján egy

nagy gazember, a kire nekem semmi gondom ; bár neked

se volna; hanem az apja, ez a nagyfej szamár . . .

Épen nyitotta az ajtót.

— Ah, alázatos szolgája, kedves édes barátom uram.

Örülünk, hogy friss egészségben tisztelhetjük Amália

leányommal együtt. Ez az én Amália leányom, kedves

édes tekintetes Borcz úr. Elhoztam ötét is magammal, a

hogy legutoljára megígértem. Talán munkájában zavarjuk

most is ?



— Munkámban, igen is, munkámban ; felelt a birkás,

szemeivel Amáliát mustrálgatva, mi alatt kezeit egyre

kente -fente a dolmánya oldalához, hogy egy kicsit leraen-

j(>n róluk a szekérkenö, mieltt valamelyiket Torhányi

úrnak barátságos kézszorításra nyújtaná. Nálam mindig

szorgos a munka; nem úgy, mint a kereskednél, a ki

télen lógatja a lábát. Engedelmet kérek, hogy ilyen pisz-

kos vagyok; az ember falun nem járhat olyan czifrán,

mint a városban, itt mindenhez hozzá kell nyúlni ; a sár-

ból élünk, az adja kenyerünket; ilyen a szegény ember

dolga.

— No csak szeretnék én olyan szegény ember lenni,

mint tekintetes Borcz úr; szólt bele hízelkedve a ven-

dég úr.

Hiszen Borcz úr is csak azért szokott olyasmit mon-
dani mások eltt, hogy ö szegény ember, hogy siessenek

azt megczáfolni. Nem is mentegette magát a magasztalás

ellen.

— Már hiszen, a mink van, az megvan, szólt paraszt-

büszkeséggel felfújva magát.

— Legalább tízezer birka.

— Az idén már tízenkett.

— Egy harmada pedig spanyol.

— St két harmada spanyol. Igazi meríno.

— Mily roppant szép gulyája; akkor itatták, mikor

jöttünk.

— Hát még ha a vetésem látnák !

— Már az is van? csak nagy gazda Borcz úr, nagy

gazda. Hátha a mije zár alatt van !

— De isz az nem sok. Nem tartogatjuk azt itthon ; a

pénz legjobb marha, mert nem kell teleltetni, még is jól

szaporít.

— Néha duplát is vet, ug>'-e bár tekintetes Borcz úr?
— Már hiszen ért Torhányi uram is ji jx'iiziíazta-

táshoz.

— Mi tagadás benne, szólt szerény alázattal Torhányi
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Úr, mint a ki valami jól megérdemlett dicséret miatt

pironkodik.

— Bizony nem is hiába jár ám öt tölgyfahajója a

Bánátba.

— Az idén már hét; jegyzé meg tisztelettel a szerény

férfiú.

— Biz a gyapjút sem azért vásárolja össze, hogy veszít-

sen rajta.

Torhány i úr most jónak látta nyakát egyenesebbre iga-

zítani merev kravatlijában; minden újjá tele volt gyr-
vel, csak úgy villogtak az alatt.

— Ez mind csak mellékes üzlet, kérem alássan; gabona,

g}'apjú, bor, áruszállítás s efféle csak arra való, hogy az

ember firmájának hire legyen; — nagyobbszer pénz-

embereknek ez mind csak mellékfoglalkozásuk; igazi

nagykeresked országa a börze, s valódi nagy kereskedés

csak papirosokkal zhet.
— Papiros, papiros ; mormogá az öreg birkás, s nem

gondolt egyebet, mint hogy Torhányi úrnak valahol pa-

pirosmalma van, s rongyot szed; talán a gyapjú-alkuban

tle is megvenne egy csomó rongyos ponyvát ráadáskép.

— Ertek statuspapirosokat, sietett a kételkedt hamar

felrázni tévelygése álmaiból Torhányi úr.

— Vagy úgy? megtetszik venni a fekete-bankót fele

áron, s el tetszik adni egész áron odafenn.

— Oh nem, nem. Vannak statuspapirosok, a mik nem
bankók, a mik nem bírnak határozott árfolyammal, pél-

dául a bankrészvények, metalliquok, miknek árkelete ma
hirtelen felmegy, holnap hirtelen leszáll. Itt mutathatja

ki az okos keresked, hogy mit tud? Mikor leszáll a

papiros értéke, összevesz egy millió forint árát, egy hét

múlva megint felmegy : akkor eladja s nyert rajta egy pár

százezer forintot.

Borcz uram nagyot bámult a beszélre.

— De hogy tudhatja azt meg, hogy mikor száll le, mi-

kor hág fel a papiros ?

Jókai: Felfordult viláí;. •*
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— 'S/ t ])t II ;i/. a fortély titka, szólt ravasz képpel Tor-

liiinvi iir ; ( iic való itten az ész; és azzal homlokára
kopoiítatott négy újjá lieg}'ével, hogy minden {gyrje

A birkiis na<^'y()t csóvált a fején, s gondolta magában,

mennyivel könnyebb mestersége ez a pénzcshiálásnak,

mint reggeltl estig gyapjút nyiratni, s egész télen-nyáron

koplalni, kuczorogni, hogy a mi egy ajtón bejött, a mási-

kon ki ne nicnjíín. Kezdette magál)an Torhányi uramat

Vfsi)t'ctaiiü. (lac/.iira annak, hogy az yi)SÍlon mni hír le-

gaü-' ( xistfutijiAal a neve farkán.

Hanem hát beszéljünk a magunk ügyérl, édes

k^'d^('s tekintetes Borcz úr; szólt karon fogva érdemes

l)arátját Torhányi úr; menjünk talán át a másik szo-

baija. Amália majd elmulatja addig magát; Amália ok(»s

leány.

A két úr azzal átment a k()ni(''nymagfüstös szobába,

melynek illatát most iparkodott még emelni a behozott

báránybélyegz festék is. De Torhányi úrnak az most nem
volt alkalmatlan. Hiszen lucri l)onus odor. Szépen helyet

foglaltak cgynuis nudlett a börpamlagon, a birkás eg;s'

darai) krt'íát vett a. kezébe, azzal jegyzett az asztalra.

Az els positi(')kon kevés alkudozással átestek: a tavalj'i

gya])jri, az idei brök felett hamar megegyeztek; mind a

kett ismert*! a vásárt és ma szokatlan engedékeny ked-

vében volt. Máskor nem így szoktak alkudni, hanem el-

\(s/( kedtek reggeltl estig; legazemberezték, le/sugoriz-

t;ik (egymást vagy hatszor; s rendesen akkor kötötték

ni( g az alkut, mikor már Torhányi úr fennült a hintó-

l.an : st nvalvvaii (I is váltak nagy dér-duiTal, b olyankor

aztiin vagy Toi]j;inyi iir ti rl vissza a legközelebbi csár-

(lab()l eg\ vej^s szóra, vagy a birkás lovagolt utána fél-

un'ií()ldig az ultimátummal.

Ezúttal a/.nnban olyan könnyedén átestek az alkun,

mintha a gyapjú és a pénz csak olyan limlom volna, mit

az einlier a szérn összegereblyél.
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Nyilván valami fontosabb tárgyra tartogatja mind a

kett az alkudozásra való talentumát és erélyét.

Torhányi úr le is fizette a felpénzt, iszonyú mennyi-

ség ezeres közöl válogatva tárczájában Borcz úr szemei-

nek kápráztatására s azután elkezdett nyájasan mo-

solyogni, oda-oda pillantva szelíden tekintetes Borcz

uramra.

— Ezekkel hát rendbejöttünk, még pedig ugyan csak

könny szerrel; óhajtom, hogy a legfbb tárgyon is, a

miért idejöttünk, ily barátságos igazsággal egyezzünk meg.

És azzal nyájasan megszorítá Borcz uram kezét; ki-

csinyben múlt, hogy meg nem csókolta.

Borcz úr hátra húzódott, apró ránczos szempilláival

srn pislogatva.

— Nos, nos, mi lehet az? mi lehet az? (Pedig jól tudta,

hogy mi az.)

Torhányi úr szerényen mosolygott.

— A tekintetes úr kívánatára elhoztam Amália leá-

nyomat.

— Ügy? igenis. Láttam, láttam.

— igen jó leány; nem azért mondom, mert apja

vagyok.

— Láttam, láttam.

— maga is nagyon kívánkozott ide.

— Bizony pedig itten semmi szépség sincs, a miért

olyan nagyon kívánkozzék ide.

Torhányi úr még szebben is tudott mosolyogni.

— Ha nincs is valami, — de van valaki.

— Nem értem," nem értem.

— Hiszen méltóztatik tudni, hogy ezek az ifjak olyan

régóta szeretik egymást.

— Nem tudom, nem tudom. (Borcz uram egyszerre el-

kezdett semmit sem tudni.)

— Még a nagyváradi casinobál óta, midn egj^mással

elször találkoztak.

— Azóta sem látták egymást. Adorján úrfi nekem nem

4*



szólt egy szót is; oh Adorján úrfinak igen nagy kilntásai

vannak, igen nagyok.

— Oli Aiii;ili:iii;ik is sok s/ci'ciicsi'jc akadt már; én

nem szolok a vagyon miatt. Mi az nekem; egy pár száz-

oy.ov forinttal töl)!), vagy kcve.sel)b. Csupán csak azért,

iiiiiitli(>;.íy ;iz iíjiik t',^ytii;i--t '-/.rfctik, óhajtanám bohlo-

gokká tenni dket.

Alj. kérem alássan! pattant fel Borcz uram, kinél az

a gondolat ragadt meg, hogy a pénzét kévéseitek; inin

egy pár százezer forintról van nálam sz*), mgem tetszik

tudni, ligy liinak, hogy a milliomos birkás. Egy millió

forinton alul nem becsülnek ki engem ebbl a házból.

— Pengben tetszett érteni?

— Mit pengben ? Én nem beszélek soha conventiós

pénzl)en, két fél, meg egy egész ; az ördög értse ! én csak

(ikos [xnzben beszélek, a mit megért minden ember: vw

l)ank(')ban szólok.

— TTja, de tessék meggondolni, hogy ebbl a tkébl
nagy lész lábas-marhákban van; egy rossz esztend, Isten

nuintsen meg tle, s a capitalis a brével fizet.

— Hát az úrnak miben van a pénze ? Elsülyedhet a

hajója, odafagyhat, tönkre mehet, magazinuma leéghet,

meglophatják, papirosait elvesztheti.

— Könyörgöm alássan, egyet nem veszthetek el, a cre-

ditemet: keresked, kinek egy milliója van, annak mindig

\;tii annyi creditje is, s ha minden vagyonát elveszte is, a

credit nieni r egy milliót.

Borcz uram erre nem tudott mit felelni ; mert nem ér-

tette, hogy mi az a credit, olyas valami tündérmesebeli

abrosznak ké])/.elé niagákan, a minek csak azt kellett

mondani, terülj meg abrosz. Kínjában rovásokat húzott

az ábrázatján végig.

S/t p lialkan annyit bátorkodott visszafelelni tromful:

— Mekem meg van árendám.

— Tfaba ! "Mi az az árenda? utoljára is Borcz úr csak

üli nd:ilian van ilt. A mikor letelik az ideje, kiteszik innen.



— De hátha nem teszik ki ; szólt, tzbejött arczczal

Borcz uram, s még egy X-et pingált krétával a képére.

Hátha már annyiban is vagyunk, hogy megveszem az

egész pusztát, mert Ludvéghi bárónak most épen pénzre

van szüksége, mert házasodik, s Adorján úrfi földesúr

lesz a Eózsaligeten.

— De hátha nincs szüksége, mert nem házasodik?

— Micsoda? Az úr jobban akarja tudni? Azt sem tudja,

kit akar elvenni, mert az titok.

— Azt is tudom, hogy Somlyóházy gróf mostoha leá-

nyát, Kalondai Serena comtesset akarta elvenni; aztán

azt is tudom, hogy a comtesse ott hagyta a bárót az

oltár eltt.

Borcz uram egészen le volt sújtva, s most már az orrát

is bekente krétával.

— Már mindegy, azért Adorján úrfi mégis nemes ember

marad ; az úr pedig csak burger és a kisasszonya csak

burgerkisasszony.

Már erre Torhányi is tzbe jött.

— Mit ? burger ? Hát az úr mi volt ? Paraszt legény

volt, bacsó volt, ötven birkával kezdte a gazdaságot;

mostan pedig egy komisz birkás

!

— Az úr pedig egy komisz kupecz

!

Az ember azt gondolta volna, hogy most ez a két dühös

férfi rögtön egymás hajának fog esni, s majd elválik,

hogy ki tud jobban birkózni? hanem azt nem tették;

mikor már elmondtak egymásnak minden elmondhatót,

akkor elhallgatott mind a kett s úgy látszott a képükön,

hogy mennyire örülnek rajta, hogy senki sem hallotta,

mily csúnyául összeszidták k egymást. Azzal Borcz uram

duzzogva húzta magát a brpamlag egyik szögletébe és

csinált már most a másik kezével fekete rovásokat a ké-

pére, mert az meg a pipahamuba volt mártva.

— De hát mire való ez a beszéd ? kezdé Torhányi úr

alantabb hangon a szót ; hát minek veszünk ezen össze ?

A gyapjún nem vesztünk össze, megegyeztünk szépen.



S iiiu^t k(''t -\ 1 iiut ken l'()<ínnk-(' összekapni? beszéljünk

i',l;\ ma-^;ii dkn^nii, vihij^osim.

A/.z;il most () kaptíi kezébe a krétát s mutatta, hogy

kész arithmethicai calcnlusokba is elegyedni a fölvett

theiiia felett.

— Xo hát ])esz('ljiink okosan, én nem bánom.

— Teluit: k'gyeii az úr fiának a nemesi levele liúsz-

eziu' Iniiut. Töhltot ugy-e nem ér?

— Ne .... ii^t'ii. (Borcz uram azt akarta mondani,

ho<j;y annyit sem ér; de idején eszébe jutott, hogy hisz

az (ivé !)

— Az én leányom meg hoz magával húszezer forint

árú schmukkot. S azzal kvittek vagyunk. Azzal leirta

szépen az asztalra krétával a húszezer forintot kétszer,

euys/.cr Adorján neve alá, másszor meg Amáliáé alá;

mintha az egyik volna a Soll, a másik meg a Habén.

— Hát azonfölül mit ad az úr a fiával?

— Én? Hogy mit adok? Hogy én mit adok? AFiir én?

— No igen. Ha ki akarja házasítani, csak kell neki

valamit adni! vagy azt akarja, hogy a felesége tartsn ?

szép kis nemes ember.

— Xo azt ]iem akarom. Tudja meg az úr, hogy én nem
vagyok koldus ember; nekem van pénzem, nem piszkos-

kodom, adja ide azt a krétát ; adok, — adok, adok neki . . .

Ez alatt hol leirt, hol letörölt valami számot az aszta-

lon, a mit a másik markával azalatt eltakarva tartott.

— Adok neki kerekszámban százezer rénes forintokat.

Annyi volt odairva az asztalra..

Torlii'myi iir gúnykaczagva ugrott fel az asztal melll.

— Hahaha ! hahaha ! hahaha ! Egy millionér ! Egyetlen

egy fiú ! Nemes ember ; még földesúr ! 'Sz micsoda ? egy

röföskeresked ad annyit a fiíinak, mikor kiházasítja,

hogy l)oltot nyithasson. Gyönyör uraság

!

— Hát. hát mi baj? hebegé Borcz uram, ki most már

a k)(i;it t >- ;i l^niiiiut igen szépen iparkodott egy színné

kenni el a képén. Hát mi nincs jól ?



Torhányi úr zsebébe dugta mind a két kezét s hetykén

válaszolt rá

:

— Hát tudja meg az úr, hogy én föltettem magamban,

hogy akármekkora summát ad az úr a fiával, én minden-

esetre kétszer annyit adok a leányommal, de a legesleg-

kisel)b összeg, a mit reá szántam, sem tesz nálam keve-

sebbet kétszázezer pengöforintnál.

— Kétszázezer peng forint ? Adja az úr ezt Írásban

!

kiálta, hirtelen kapva a szón Borcz uram.

— Ihol van ni, szólt Torhányi krétával odakanyarítva

az asztalra egy sor óriási nullát.

— Nem! nem az asztalra, nem krétával! hanem papi-

rosra, papirosra ! tintával pecsét alatt, tanúbizonyságok

eltt.

— Azt is megteszem, ha megegyezhetünk.

— No hát hogyan egyezzünk meg?
— Hát legelsben is azt kell kimondanunk, hogy ki mit

móringol a maga részérl, azt bánatpénzül köti le arra az

esetre, ha a házasság rajta múlnék el.

— Hogyan van ez, hogyan van ez ? ezt nem értem.

— Hát csak úgy vau, hogy ha én példának okáért meg-

bánnám, hogy a leányomat az úr fiának Ígértem, kény-

telen volnék a kétszázezer pengt az úrnak kifizetni.

— Az úr kifizetné nekem a kétszázezer pengt?
— Ha pedig a tekintetes úr másítaná meg az akaratát,

akkor fizetne nekem ugyanannyit váltóban.

— Micsoda? ugyanannyit? Azt én nem mondtam, ki-

álta felugorva Borcz uram, én csak százezer rénes forintot

mondtam. Annyit ígértem.

— No ! Hát mondja meg egy szóval, mennyit akar

adni? Ha megegyezünk, jó ; hanem egyezünk, alászol-

gája! nem beszélünk róla többet.

Borcz uram elbb egy ideig szoktatta a száját ahoz, a

mit ki akart mondani; fel-felnyitotta, meg lecsukta.

— No, hát ördög odavígye ; legyen, nem bánom száz

—

he—ha—negyvenötezer forint.



— Csináljon már belle kerek summát.

— No hát száznegyven.

— Ahaha ! Ne lefelé Hezitáljunk.

— No hát százötven.

— Üsse patvar.

Torhányi úr azzal megszorítá Borcz uram kezét s mind

a két úr igen elégülten mosolygott, hogy ilyen szépen

megalkudtak egymással.

Nem volt egyéb hátra, mint tintát, tollat, papirost ke-

resni elö, megirni a kölcsönös szerzdést, elolvastatni két

írástudó tanúval, elttemeztetni, megpecsételtetni, s aztán

kinek-kinek a maga példányát eltenni jó biztos helyre.

Ennél jobb üzletet Borcz uram soha életében sem csi-

nálhatott : százötvenezerért nyert ötszázezerét ; öletett is

ennek az örömére annyi bárányt és kappant, hogy elég lett

volna egy vert hadnak, s délben megtéríttette a rozzant

tölgyfaasztalt, egy meglehets sárga rozsdafoltos abrosz-

szal, felrakatá arra nehéz ezüsttányérait; csupa mer
ezüstrl ették az iszonyúan kozmás és paprikás ételeket;

miktl Amáliát az els falatnál kilelte a hifieg ; de csak

hogy a tányér ezüst volt.

Ebéd fölött a két úr abban versenyezett egymással,

hogy Borcz úr a fiát, Torhányi úr a kisasszonyát dicsérte

egymásnak. Borcz uram szerint Adorjánnál rendesebb,

solidabb, okosabb fiút keresve sem lehet találni, míg Tor-

hányi úr szavára el kell hinnünk, hogy Amália valami jó

gazdasszony, engedelmes, állhatatos szív, szelíd és ártat-

lan. Amália lígy tesz, mintha oda sem hallgatna. Mit

szólna bele az ember egy csiszár meg egy kalmár alku-

jába, a kik közöl az egyik bokros lovát, a másik színe-

hagyó kelméit akarja a vásáron emberére hagyni?

rá nem is appelláltak. Ez az öregek dolga, a kik tisz-

tában vannak egymással. Borcz uramat nem is érdekelte

az, hogy hátha Amália nem akar Adorjánhoz menni?

akkor Torhányi uram fizethet.

Torhányi uram pedig tudta, hogy mit cselekszik?



Talán Amália is tudta? Majd rá jövünk még a válaszra.

Ebéd után jól végezvén minden ügyben, Torhányiék

ismét hintójukba ültek s szépen elbúcsúzva, elhajtattak a

sivatag Eózsaligetbl, kisérve ezer meg ezer birka bégeté-

sétöl, miket akkor hajtottak az itatóra.

Borcz uram meg volt elégedve e napjával; a hogy el-

távoztak, ismét elvette ládájából a nehéz szerzdést s

újra elolvasta. Minden rendén vala abban ; bölcsen meg
volt az kötve, ki nem lehetett belle bújni senkinek.

— Ez ugyan jól meg van csinálva
;
gondola magában.

Adorján úgyis azzal fenyegetölzött, hogy ha bele nem
egyezünk az bolondságukba, a mit szerelemnek nevez,

hát elszökteti azt a leányt, s a milyen bolond, még meg
is tette volna ; így pedig elveheti rendén ; s kap vele rög-

tön 200,000 forintot ezüstben. Ki tudja azt, hogy csak

egy polgárleány? Mindjárt nemes asszony lesz belle,

mihelyt Borcz nevet kap. Jó volt a dologgal sietni, mert

még ki tudja, mi lehetett volna belle? Adorján is gonosz

fiú, a leánynak is hamis szemei vannak ; eddig is nagy

baj volt ket megrzeni, hogy a vetésre ne ereszszék a

birkát, így pedig szépen betakaríthatjuk a termést, s aztán

felszabadul a tarló.

Borcz uramnak öröme e felett oly annyira ment, hogy

nagylelkségében kilencz érett sajtot kiosztott a cseléd-

sége között; hadd emlegessék meg azok is azt a napot, s

a juhásznak egy kerge birkát adott ajándékba, vágja le s

fzze meg tokánynak.

S mintha csak az óhajtását hallaná, jön épen az udvarra

a szán, mely Adorjánt azeltt hat héttel elvitte dáridózni.

Épen hamvazó szerda volt. Letelt a szép fogadás.

A szán fenekén feküdt valaki a bunda alatt, a kocsis-

nak kellett sokáig rázni, míg fölébredt mély, narcotikus

álmából.

— Ifjú uram, itthon vagyunk.

Adorján halavány arcza kibontakozók a téli öltözetbl,

nagy mereven széttekintett, mintha hirtelen nem ismerne



rá ii licl.vrc ; azután na.Líy renyhén félre tekintett, mintha

a/on tanakodnék niapiban, hog>' vájjon leszálljon-e, vagy

ott maradjon a szánban fekvtí.

No, édes fiam, Adorjánkám, hát megjöttél; szólt

kényeztet hangon az oda siet birkás. Ej de soká oda

voltál. Ugyancsak féltettelek már; fázol ugy-e ? Jere szállj

le; be van már ftve a szobád. Hej ha tudnád, hogy ki

volt benne?

Adorján engedte magát egykedven leemeltetni a])jától

a szán közepébl ; még csak egy jó estét sem mondott neki

;

czammogva, a lábait maga után húzva ment be a szobába

;

ott lefeküdt menten a jmmlagra. Valami akadt alája, azt

megfogta, lehajította a földre. Egy ni karmantyú volt.

— Nézd, nézd a tuszliját is itt felejtette; szólt az öreg,

nyájasan emelve fel a prémes izét. Ha tudnád, hogy kié

volt ez '? No találd ki.

— Nem bánom én, akárkié volt, felelt Adorján kedvet-

lenül.

— Ejnye no, de kedvetlen vagy ma. Éhes vagy-e? van

nagy vacsoránk; pulyka, bárány, barátfle, a mit szeretsz;

tokaji bor is van megkezdve.

— Adjanak egy korsó vizet.

Adorján egy hajtásra kiitta az egész korsó tartalmát,

bár az öreg eleget könyörgött neki, hogy ne igyék már
annyi vizet, mert megárt.

Ettl egy kissé felüdült az erejébl kimerült ifjú s kez-

dett apjával beszédbe állni.

— Hát ma vendégség volt nálunk ?

— Olyan vendégeink voltak, szólt hamiskásan az öreg

úr. Találd ki, hogy kik voltak itt ?

— Nem töröm rajta a fejem.

— Hát Torhányiék. A leány is. Az Amália.

Borcz uram azt a hatást várta ettl a felfedezt'stöl, hogy

Adorján fel fog ugrani, s a nyakába borul.

Nagy volt tehát a meglepetése, midn a helyett Adorján

nagyot ásított s azt mondta rá: «ug}%an ugy-e ?»
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— Te ! A leány is itt volt. Kapitális egy leány, már az

igaz. Most már nem csudálom, hogy úgy bele bolondultál.

Adorján elkezdett valami nótát fütyölni.

— No ne fütyölj, ide hallgass. Hát annyit mondhatok,

hogy már megegj'eztünk az öreggel.

— Jól van.

— Még pedig nagyon jól. ad kétszázezer pengt.

— A birkákért ?

— Bolondfej ü! A leányával, menyasszonyi hozományt

ad annyit, te neked, mihelyt megesküdtetek egymással.

— Hisz én nem kértem a leányát.

— Nem kérted?

!

— Nem kéi-tem s nem is akarom elvenni.

— Nem akarod elvenni? Meg vagy te bolondulva Ador-

ján? Hát nem százszor mondtad nekem, hogy szerelmes

vagy bele, s elszökteted mind a kettnk akarata elle-

nére is?

— Az akkor volt; most már nem szeretem.

— Nem szereted ? Ezer milliom lánczos ménk ! Mióta

nem szereted? Nem azért tértél be alattomban Somlyó-

házára három nap eltt, hogy vele találkozzál ? s most azt

mondod, hogy nem szereted.

Adorján a dühösködésekre semmit sem felelt, csak vál-

lat vont.

— Nonono, Adorján, ne légy hát bolond. Kezdó az öreg

siralmas hangon, kérlelre fogva a beszédet. Hiszen én

úgy alkudtam már erre, mint a bizonyosra ; a házassági

szerzdést is megkötöttük; én móringoltam százezer és

ötvenezer forintot, a mit elvesztek, ha te lépsz vissza.

— Hát én an"ól nem tehetek.

— De gondold meg, hogy százötvenezer forintot vesz-

tek el, ha te el nem veszed a leányt.

— Gondolja apám, mintha egy blattra tette volna fel s

azt mondanák, hogy csiszta bakala.

— De az Isten szerelméért, százötvenezer forintot vesz-

teni.



— ügy kell apámnak, minek szerzdött az én l)örömre,

a nélkül, hogy elbb engem kérdezett volna meg. Azzal

felállt Adorján és menni késztilt saját szobája felé.

— No — nem — nem : te bizonyosan csak meg akarsz

engemet ijeszteni; te csak tréfálsz, te bolondozol most ve-

lem. Hiszen most is szereted
; persze, hogy szereted. El is

fogod venni.

— Nem fogom elvenni, nem is szeretem, — mert mást

szeretek.

Azzal otthagyta az öreget Adorján, becsapta maga uián

az ajtót s öltözetestül belevágta magát az ágyba, a hol

rögtön, a hogy a fejét letette, elaludt.

— Hújh ! ezer átkozott ördög ! Hújh ! Milliom magas

mennyk! Az én százötvenezer forintom! Hol a fejsze,

hol a vasvilla? Hadd öljem meg a semmirekellt! ordíta

oda benn a birkás ; megkapta a vasvillát a szegletben, s

rohant vele a fia szobájába dühösen, de biz az már nyitott

szájjal aludt akkor, fejét hátra szeg\'e s mentül jobban

fenyegette, hogy megöli, annál jobban horkolt; ezzel nem
lehetett beszélni. Kirohant hát az udvarra a vasvillával

;

oldalt döfött egy juhász kutyát, felrúgott egy savós dézsát,

8 bszülten kezdte el püfölni a szemközt jöv tinókat: «az

én százötvenezer forintom ! » A juhász épen ott nyúzta a

toklyót a szinajtóra akasztva, annak megragadta a gallér-

ját, s elkezdte rázni, verni: « százötvenezer forintom !» —
wUram! nem láttam én soha százötvenet sem egy raká-

son». — ((Jaj nekem, jaj nekem! kidobtam százötvenezer

forintot az ablakon !

»

Bizony édes Borcz úr, azt aligha ki nem dobtuk az

ablakon.

Ennek a mosolygó kalmárnak a szemei bizonyosan lát-

tak meg valamit azon a somlyóházi ezüst lakadalmon, a

míg más azt hitte, hogy csak az öreg asszonyságokat

mulattatja, s aligha nem azért sietett elbb llózsaligetre,

míg Adorján haza nem kerül, s aligha igen jól nem tudta,

hogy mit cselekszik?
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A MAGA SZOLGÁJA.

Minden ember ismeri azt a kellemetes érzést, vagy

tapasztalásból, vagy vágyai után, a mit ez a gondolat ger-

jeszt: «én magam ura vagyok!)) Magam ura vagyok, azt

teszem, a mit akarok, nem parancsol senki.

Van ennek a kellemes állapotnak egy gonosz variánsa,

mikor az ember a «maga szolgájává)) tette magát, a mikor

egy kegyetlen zsarnokot vállalt a nyakára, a ki reggeltl

estig elfoglalja, idejének minden perczét igénybe veszi, és

a kinek fel nem mondhat, a kitl meg nem szökhetik, a ki

ellen fel nem lázadhat, mert hisz ez saját maga.

Ilyen szánalomra méltó rabszolgája saját egyéniségének

az a Ludvéghy Lipót báró, a kit Serena grófn a lako-

dalom napján elhagyott, s a kinek a pusztáját Borcz uram
haszonbérli, és meg is venni fenyegetzik.

Lipót báró azon örökké ifjú férfiak közé tartozik, a kik-

rl azt a dicséretet mondja a világ, hogy jól conserválták

magukat; de nagy munkájába is került ! Neki minden haja

szála nagyobb gondban részesül, mint más embernek

minden életmszere, s egy lefekvéséhez nagyobb elkészü-

letekkel fog, mint más ember a meghaláshoz.

Béggel tíz órakor megvirrad neki ; akkor felkel, beleül

a bain hygieniquebe, mely a brt felfrissíti és selyem-

tapintatuvá teszi, ez alatt szemeit le nem veszi az óra-

mutatóról, nehogy egy perczczel többet, vagy kevesebbet

mulasson a fürdben.

Két perczczel a fürd után egy üvegcsében felkevert

Syrop d'Erysimum itala biztosítja hangjának tisztaságát

és kellemes érczét; arra hat szem cachout kell lassankint

megi'ágni, mely a száját megmenti a szivar szagától s a

lélekzetet illatossá teszi.

Ekkor kezddik a hajfürtök kibontása; minden csomó

haja külön papillotba levén tekergetve, minthogy a vassal-

bodorítás igen koptatja a hajzatot.



A báró pipereasztala egy egész gyógyszertár. Itt oz

üvegcsében a benzoetinctura, melybl az a szztej készül

rózsavízzel vegyítve, a mitl a szemek oly t'leven ragyo-

gást kapnak ; amott egy porczellán ibrik Gold Cream fel-

irattal, mely az arcz tüzét borotválkozás után lecsillapítja :

az a furcsa kencs ottan «collyre au pierre divim) fel-

irattal a szemi)illák lázas vörösségét elzni való s :t

Cerat au beurre de Cacao szükséges az ajkak üde színének

visszaadására; a fogak szép febér színét biztosítja a rózsa-

szín Quinquina, a mit Eau de Botot-val kell kiöblíteni.

A bajákat elbb magneticus fésvel kell lesimítani, azután

egyes szálakat, mik elég udvariatlanok szürkébe bájolni,

bedörzsölgetni egyenkint keser mandulakoronimal, ak-

kor azután az egészet bekenni a birhedett pommade de

Dupuytrennel, akkor kimosni a szakállból a tegnapi tojás-

babot, a mivel minden este bekenik, bogy fényes és gön-

dör legyen, azután a bajusz hegyeit meleg vassal felkun-

korítani ; végre a hajzatot középen kétfelé választani, úgy,

hogy egy hajszál hiba ne támadjon a választékban, azután

a tükör eltt minden fürtöt külön csigákba szedetni, ha

nem jól van, a munkát újra kezdeni, egy kis kopaszságot

gondosan elmaszkirozni stb. stb.

Epén délre harangoznak, mire a báró úr a fejévil

készen van.

Ekkor a rettenetes zsarnok gazdája, a ki ennyire ki-

fárasztotta, megengedi neki, hogy reggelizzék, de még ott

sem engedi t békével tölteni perczeit, az a pate digestiv^

,

mit a chocolade eltt magához kell venni, az a czukorra

cseppentett ambraszesz, az a piczi pohár vin amer de la

charité a reggeli után, mind megannyi el- és utóvigyázati

szer, miket a szegény rabszolgának angariában kell bevenni.

Azután felöltözködik : munkába kerül, mig saját meg-

elégedését megnyerheti a nyakravah) megkötéssel ; ebbl
a tudományból még leczkét is vett a szegény rabszolga ;

valami genialís kalandoi-tól, a ki ötven aranvért huszon-

négyféle nvíikkcnd-csokor kötésre tanította t meg.



Végre két óra felé tettl talpig elkénzül, s nagyon

örül, ha saját magas tetszését megnyerheté. Ekkor kény-

szeríti magát kikocsikázni. Egyik szemöldökének dolgot

ád a fél szemüveget fogni, két kezének a gyeplt tartani,

szájának liaó !-t kiabálni a jöv-menkre, minden porczi-

kájának reszketni a felfordulás veszedelmeitl, mely ter-

hes foglalatosságnak csak fél négyre szakad vége, a mikor

a szegény mancipiumnak ismét szolgálni kell magát,

újra öltözvén ebédhez, s ellátván magát dragée antecibum

és pates digestives-ekkel; öt órakor ebédre sétálni a ho-

telbe, ott törni rajta a fejét, mi volna Ízletes és egészsé-

gére váló ennek a finnyás uraságnak, a ki úgy megszol-

gáltatja magát? Ebéd után forcirozott commotiókat tetet

vele szigorú parancsnoka; onnan elhajtja a színházba,

soiréekra, kényszeríti t azzal a parányi kis elmésséggel,

a mit osztályba kapott, számtalan delnt és kisasszonyt

mulattatni, genialisnak látszani, hallatlan platitudeöket

gracieuse gesticulatiókkal eladni, szk topánkában órákig

tánczolni, befzött derékkal fiatal embert játszani ; mikor

ásítani volna kedve, akkor mosolyogni ; míg azután éjfél

tájon megengedi neki, hogy hazaviheti magát, de még
akkor sem engedi lefeküdni, hanem elébb haj fürtéit újra

becsavargattatja, szakállát tojáshabbal bedörzsölteti; ned-

ves ködös idkben arczát friss marhahus-szeletkékkel be-

kötteti, megitat vele egy kávéskanálnyi vizben felolvasz-

tott Syrop de Lactucariumot, a mitl csendes álma fog

lenni, s csak úgy engedi t a természet ápoló karjainak által.

Látni való ebbl, hogy milyen terhes hivatalt vállalt

magára báró Ludvéghy Lipót úr, a midn saját magának
szolgálatába állott, s talány marad elttünk, hogy lehet

neki kedve egj^etlen egy emberrel úgy elfoglalni magát,

hogy csupán csak annak éljen, és senkivel mással ne tö-

rdjék. Es még hozzá egy olyan jámbor emberrel, mint

saját maga. Mert hiszen megtörténik az némely tudóson

is, hog;y' napról-napra csupán önmagával van elfoglalva;

de az legalább okos emberrel tölti az idt.



Hogyan lehet tehát, hogy egy ily jámbor ca együg^^

férfiút, a ki a világon senkinek sem alkalmatlan, mint

saját magának, gi-óf Somlyóházi és egész családja olyan

ellenségének tud tartani, a kinek a nevére felforr a vérük,

s még azt is meggyülölik, a ki kimondta azt elttük ?

Egyszer dolog az. — Nem azoknak az embereknek

vannak csupán gylölik, a kik szándékos malitiával tör-

nek felebarátaik ellen ; a kik felteszik magukban, hogy a

más feleségét elcsábítják, a kik törik rajta a fejüket, hogy

ellenfeleiket hogy juttassák tönkre; oh azok a lanyha,

encrgiátlan jellemek, a kik nem tudnak magukon kívül

senkirl semmit ; a kiknek egyedüli világnézetük az önzés,

akikre nézve nem létezik sem jó barát, sem ellenség:

azok bántanak meg legtöbb embert.

lióma leggylöltebb zsarnokainak eg^dke volt az, a kit

Commodusnak hittak; ez a commoditás a leggylöletesebb

jelenség a világon; a gyilkossal, a tolvajjal, az rülttel el

lehet lakni egy szobában, de a commodus emberrel még

jó ismeretségben sem.

Báró Ludvéghy nem vétett semmit Somlyóháziéknak

;

nem rágalmazta ket becsületükben, nem háborgatta jó-

szágaikban ; nem is öröklött romanticus családi gylöletet

seitl irántuk ; hanem csak azt tette, hogy fiatalabb ko-

rában udvarolt Somlyóházi leánytestvérének. A lányka

fiatal volt; ezt a kimángorlott alakot ideáljául vette; igen

szerelmes lett bele ; Lipót báró most még jobban udvarolt

neki; a lánykának volt egy régibb imádója, Serena test-

vére ; ez mikor látta, hogy mellztetik, bújában elment

utazni, ott hirtelen meghtötte magát és meghalt. Mikor

aztán Lipót bár(') diadala tökéletes volt, akkor el kezdte

unni a mulatságot; elmaradozott a háztól, felé sem ment

a lánynak többé, utoljár;) osn]iíi cominodjtáslx'd egészen

kiverte t a fejébl.

Az elhagyott lányka azután csak búsult, csak epedt;

egyik tavaszról a másikra mind halaványabb lett ; utoljára

ö érte is eljött az a tavaszi szell, a ki el szokta hordani



magával a földrl elkivánkozó lelkeket, s szép csendesen

meghalt.

Lipót báró meglehet, hogy nem talált ebben semmi kü-

lönöst, st talán nem is értette a dolgot, s ha valaki meg-

magyarázta volna azt neki, legfeljebb azt a gondolatot

keltette volna benne, hogy «parbleu», mégis van abban

valami, ha az ember huszonnégy féle csokrot tud kötni a

nyakravalóján.

Annyi bizonyos, hogy egy hajaszála sem hullt ki a

miatti bánatában.

Azután is csak úgj^ soignirozta magát, ápolta szakállát

és hajfürtjeit, gondja volt körmeinek, tisztaságára, fogai-

nak épségére, g\'omrára és tyúkszemeire; nagyobb dol-

gokkal ö nem szokott tördni.

Somlyóházi gróf azonban épen ezen szomorú esetnek

köszönheti, hogy mostani nejével megismerkedett : az fiát,

pedig testvérét veszté el Lipót báró commoditása miatt.

Gondolhatni már most, hogy e családban milyen hangzású

ige lehetett Ludvéghy Lipót neve? nem is mondták azt

ki soha annál a háznál, míg egyszer a grófn els házas

-

ságábóli leánya, Serena, azzal a hírrel nem lépé meg ro-

konait, hogy Ludvégh}^ Lipóthoz nül fog menni.

A grófnnek egy gazdag öreg nagj^nénje lakott Pozsony-

ban, ki azt a furcsa dolgot követelte tle, hogy egyik gj'er-

mekét hadd nevelje . Gróf Bertalanné igen jó, tiszta-

lelk, derék asszonyság volt; a kinél Serena bizonj'^osan

teljesen kárpótolva találta az anyai házat. Kissé nagyon

is ersen kárpótolva. Az öreg asszonyság félt már az uta-

zástól, a mi kivált az akkori utakban Pozsonytól Kolozs-

várig nem volt tréfa dolog ; azért Serenát soha sem lát-

hatták egyébkor szüli, mint mikor k jöttek nagjaiénjük-

höz Pozsonyba ; országgylés alatt az ilyen látogatás aztán

hosszabb ideig is tartott.

Hanem Bertalan grófn akkor sem bocsátá szülihez

Serenát ; annak mindig mellette kell lenni ; mert az anya

elkényezteti a gyermeket s aztán senki sem bír vele.

Jókai: Felfordult viláf;. ^
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Pedig ellenkezleg állt a dolog: épen kényeztette ti

a g)'ermeket ; úgy, hogy az tíz éves korában már oly ön-

fojü, szeszélyes és makacs volt, liogy kifogott minden em-

beri tudományon. Bertalan grófn azt állította, liog}-

igen keményen bánik vele
;
pedig lia néha-néha meg-

történt, hogy egy szigorú szóval próbálta öt illetni, és arra

Serena sírva fakadt, a jó asszonyság alig találta helyét,

míg meg tudta öt engesztelni, s mikor eg^yszer azzal akarta

megijeszteni, bog}' ha szót nem fogad, elzi öt a háztol,

mehet aztán a világba, a tíz éves gyermek azt felelte rá

:

hogy el is megy; s nyomban felszedte a batyuját, a mibe

egy pár fehérnemt, meg egy darab kalácsot kötött bele,

s neki indult a világnak
; gr. Bertalanné utána küldte a

pitvarnokát, hogy nézze meg, hová megy ? s az a hídon

túl érte utói, mikor már a ligetnek indult. Mikor aztán

kérdezték tle, hogy hová akart menni? azt felelte, hogy

Törökországba hamupepejkének. Aztán beszéljen vele

valaki.

Mikor fitestvére meghalt, akkor édes anyja magához

akarta venni Serenát; s a nagynénének át kellé látni,

hogy ez egészen jogos kívánság, hanem két hónap nuilva

megint visszahozta öt Erdélybl.

— Kedves néném, ezt a leányt már úgy elrontottad,

hogy ez csak egyedül neked jó, ezzel ug}'an megverte az

Isten azt a szerencsétlen halandót, a ki valaha feleségül

fogja venni. Már most csak neveld tovább. Óhajtom, hogy

valami olyan embert szemelj ki a számára, a kire valami

nag}'on haragszom, mert az ugyan megszül rö\id idn.

Serenának tetszett anyjától ez a humoristicus ötlet.

Talán épen ez adta neki azt az eszmét, hogy báró Lud-

véghy ellen vesse ki hálóját; a mit oly ügyesen tudott

ösKzehuzogatni, hogy nem is sejtett felöle senki addig,

míg a vad fogva nem volt.

Serenát azonban egyéb vitte ez ötletre. Néhány havi

otthonléte alatt látta azt, hogy anyja, ki egykor oly kedé-

lyes ('s vidám volt, mennyire megváltozott, egészen el-



67

komolynlt, szigorú, zárkózott lett : tudta, hogy e kedély-

változásnak testvére halála volt az oka. Mostoha apját,

kit a bálványozásig szeretett, számtalanszor hallotta ke-

^i rtíen kifakadni a frendi osztály azon léha, jellemtelen

tagjai ellen, a kik az eleven szakadást képezik a nemzet

összetörekvö rétegei között, kiket egyedül finomabb önzés

különböztet meg a durva proletártól ; Somlyóházy kifeje-

zésekint csupán az, hogy törköly pálinka helyett cognacot

isznak, — s kezdte észrevenni, hogy az ostorozott töredék

ideálját Somlyóházi szemeiben senki sem közelíti meg
annyira, mint Ludvéghy Lipót. Ha valami capitalis os-

tobaságról való adomát köröztettek, ha egy nevezetes betise

gazdájára kellett akadni : az ö volt ; nem mondta senki a

nevét, de tudta mindenki, hogy ö az, s még csak nevetni

is restelltek rajta. Megvetették.

Olyan éles ész, mint Serenáé, mindezeken túljárt.

És ime egy napon Serena azzal lépé meg a jó öreg Ber-

talan grófnét, hogy Ludvéghy Lipóthoz fog nül menni.

Az öreg asszony elszörnyedt, magánkívül lett, komo-

lyan haragudni akart, elöhordta Serenának, hogy men}'-

nyire neheztel ez emben-e édes anyja, mennyire megveti

derék mostoha apja, hog}' az milyen szabadelvütlen em-

ber, hogy utálják a többi mágnások; aztán micsoda férfi!

hogy festi magát, hogy káncsérolja kopott idegeit; milyen

parányi észszel jár-kel a világban; csúfolják, kinevetik

úton útfélen. Gondolja meg. Somlyóházi gróf testvére

mily szerencsétlenül járt már e könnyelm emberrel;

végre pedig vegye fontolóra, hogy atyja, anyja soha rá

nem fog nézni többet, ha az megtörténik, még rá'is meg
fognak haragudni, és ö maga is haragudni fog Serenára;

kikéri magának, hogy ha Ludvéghy báróhoz megj', Po-

zsonyban ne maradjanak, mert még a kocsisának is

megparancsolja, hogy, a hol a kocsijaik össze fognak ta-

lálkozni, forduljon vissza és kerüljön más utczára. Ámde
Serena oly bvös-bájos-édesen tudott könyörgeni a jó

nagynéninek, úgy ki tudta eltte menteni pontról-pontra



Ludvéghy hibáit; a mi gyöngesége volt, azt jósága rová-

siira tette, a mi bne volt, azt jellemercjének Hzámolta

lic, politikai elveibe nem tartá helyesnek a n(')i beavat-

kozást, ahoz csak férfiak éiiíenek, és végre úgy elhitette

\ ele, hogy mennyire szerelmes bele, hogy rjöng utána,

liogy utoljára a szegény nagynéni maga volt az, a ki el-

li atározta magát arra a nehéz feladatra, hogy Serena

szülinek irjon ; felvilágosítva ket a fell, hogy mennyire

szükséges és elkerülhetetlen dolog Serenának Ludvéghy-

hez nül menni, st még olyasmit is iparkodott velük el-

hitetni, a mit szegény maga sem hitt, hogy nagyon jó is

lesz így vetni véget a régi ellenségeskedésnek, és hogy

remélhet, miként Lipót báró, ha majd megházasodik,

derék, szeretetreméltó ember lesz stb. — Sokat lehet

riitenni, hogy a derék asszonyság vége felé maga is hitte

azokat a képtelenségeket, a miket másokkal el akart hi-

tetni, annyira szépen és meghatóan adta elé azokat Serena,

s ha néha támadtak is kételyei azoknak logikai valódi-

sága fell, azzal vágta ket ketté, hogy de hát mit tehet

róla szegény gyennek, ha olyan nagyon szerelmes belé ?

Láttuk, hogy milyen szerelmes volt belé ? ott hagyta t
az oltárnál.

Jiohó leány

!

Szeszélyes tervében nem gondolt semmi egyébre, mint

furfangos boszuállására. Csak azt a gondolatot látta mag:i

eltt, hogy egy férfit, ki családjának oly keser megbán-

t.'isa után elég vakmer még ö neki is udvarolni, leg-

érzékenyebb oldalán sújtson vissza: az egoismus fájós

részén, hogy azt nevetsé_gessé teg^'e, és csúfságot kövessen

el vele, a mint a világ soha el nem felejt neki, és a mel-

lett nem gondolt rá, hogy ugj'anekkor saját magát i^

mennyire hírbe hozza, milyen kalandor-köpönyeget ölt

magára; hogy felboszantja jó nagynénjét, a kit három-

szorosan rászedett; mint megi'émíti anyját, mostoháját

és minden rokonát, és átalán mindenkiben milyen furcsa

fogalniiikíit fog iriTJcsztfiii jcllcine ft'l<"»l.



Ezek íiz eszmék csuk a megtörtént tény után kezdtek

^;íébe jutni. Azt jól érezte, hogy most rögtön .nag;^'uénjé-

hez vissza nem mehet ; mert azt rögtön a guta üti meg,

ha e meglepetés ntán vele találkoznia kell ; azért rögtön

postaszekérre ült s sietett haza Kolozsvárra.

A mennyegzje rémhírére felriadt szülk pedig épen

akkor iithan voltak Pozsony felé, s míg Serena Kolozsvárra

érkezett, ök ugyanakkor Pozsonyban szállottak le. Csak

ott tudták meg az esküv sajátságos fordulatát. Persze,

hogy az egész város arról beszélt. Piettenetes eset volt

!

Somlyóházi gróf bevallotta, hogy sok rendkívüli helyzetben

forgott már, de itt megáll az esze, és nem tudja, hogy

mit csináljon? a grófné azt monda, hog;y' megöli azt a

leányt, a mint rá fog találni, a jó Bertalan gi-ófné pedig

ág3'nak feküdt és meg akart egy huszonnég}' óra alatt halni.

Hanem azután csak elmúlt az egy huszonnégy óra ; az

alatt stafétával érkezett egy levél Serenától, melyben mmd
szüléitl, mind nagynénjétl oly megható gyöngédséggel

kér bocsánatot, oh' eleven színekkel rajzolja a megtörtént

boszú utáni epedését, oly töredelmes bánattal sajnálja a

zavart, mit a családban ezáltal elidézett, s végül oly

gyermeteg engedelmességgel fogadja, hogy ezentúl min-

denben szüléi akaratának fogja magát alárendelni, s mind-

addig, míg vele nem rendelkeznek, a Somlyóházi kastélyt

el nem fogja hagyni, hogy utoljára is Bertalannénak lehe-

tetlen volt fel nem kelni az ágyból, s el nem halasztani

halálaóráját, mire azután Somtyóházi grófné is felhagyott

gj'ermek-gyilkolási szándékaival, s végre a gróf is talált

ideill okos gondolatot, hogy tudniillik Serenának nagyon

jó lesz egy ideig Erdélyben maradnia, szüli felügyelete

alatt, mei-t hisz ö szive szerint igen derék, nemeslelkü

leány, csakhogy egy kis hóboi-tja van néha, a mirl majd

elszokik az anyai felügyelet alatt.

Egyébiránt azzal, a mi Ludvéghy bárón történt, min-

denki igen nagyon meg volt elégedve ; bizonyosan Somlyó-

háziék is, ha nem beszéltek is róla.



A h/r^<,ii_\ i;)l)s/,(>lgíi iK'in is K/olgált tol)])t't ré^i gazdá-

jánál ott Pozsonyban egy óráig sem tovább, hanem ö is

futott onnan. A kik ráértek felle gondolkozni, aztállíták,

hogy falusi jószágára menekült ; ott szándékozik magát
ápolgatni, a míg ezt a kudarczát kissé elfelejtik.

EGY EMBER, A KIBL MEG LESZ VALAMI.

Neve biz ennek nem igen aristocratikus hangzású

:

Fehér Gyula ; apja alispán volt és nagy szerepet vitt a

l)()litikai mozgalmakban ; meglehets vag}^ona is volt, a

mivel elég pazarul bánt. Ennek az alispánnak egj'etlen

fia Gyula, arra a nagyon felötl és bizarr eszmére vete-

medett, hogy ö elhagyja azt a pályát, melyen apja és sei

haladtak ; nem akar sem szolgabíró, sem alispán lenni,

hanem tanul valami otyan dolgot, mi után megélhet.

Eettenetes gondolat még így irva olvasni is

!

Hogy egy magyar nemes fia, kit apja már a bölcsben

státusférfinak szánt, kinek méltó dicsvágya az lehetne,

hogy szónoklatait a politikai hírlapok per extensum kö-

zöljék, halljukokkal félbeszakítva, kinek hivatása a tusa-

kodó pártok valamelyikének élén ragyogni: lemondjon

e dicsvág}TÓl s lásson valami után, a mibl kenyeret ke-

reshet.

Az öreg Fehér föl is lépett fiának ez excentrikus ötlete

ellen politikai tekintélyének és apai hatalmának egész

súlyával, hanem a fiatal Gyula, ki még akkor legfeljebb

tizenöt éves volt, olyan okos dolgokat beszélt neki és

olyan nyugalommal, hogy az öreg úr úgy érezte magát,

mintha az volna az apa, és ö volna a fia, a ki most jó

tanácsokat szed be akarata ellen.

Olyanformákat mondhatott Gyula az ajjjának, hogy

:

« lássa, édes apám, a hír és dicsség a mi családunk nevé-

nek ugyan használt, de vagyonának megártott. Jószágaink

adósságokkal vannak terhelve, nagj^ részük pör alatt. A leg-



71

1 Is tisztújítás, melyen nz ellenpái*tnak sikerül a mienket

leszorítani, tönkre juttat bennünket minden tekintetben.

«Apám példája megtanított rá, hogy vesztheti el az

ember vagj'Onát ezen a pál,yán, mások példája viszont

megtanított arra, hogy ugyanezen a pályán hogy szerzett

magának más ember nagy vagyont ? s nekem ezt az utóbbit

követni még kevesebb kedvem van, mint az elbbit. A sze-

gény embertl ezen a téren mindenki fél és méltán, mert

nagyon sr az eset, a mikben azok, kiknek nem maradt

eg}'ebük a jó hírnevüknél, azt adták el; míg más pályán

a szegény embernek, ki a munkához ért és kedvvel lát,

nagy keleté van. Én tudom jól, hogy elébb-utóbb szegény

ember leszek, azért engedje apám, hogy készülhessek rá.

»

Az öreg Fehér ettl fogva nem mert többet a fiának

elleumondani, engedte t a polytechnicumba menni ta-

nulni gépcomponálást, ktörést, földkóstolást, levegö-

csinálást s más afiféle absurdus dolgot, a mikre itt senki-

nek sem volt szüksége.

Csak azt nem értette, hogy mint akar a fiu mindezek-

bl majd megélni, ha csak valami gzhajóhoz be nem
szegdik majd masinistának, vag}^ talán valami külföldi

czukorrépa-gj'^árnak lesz ügyvezetje. Isten neki, ha kedve

van hozzá, tegye ; mert biz idehaza az si gazdaság sokkal

jobban meg van már zilálva, mint hogy azt valami emberi

hatalom még rendezni képes legyen.

A mit G}iila megj övendölt, csakugyan be is következett.

Még Bécsben volt és tanulmányai utolsó évi folyamát

hallgatta, midn apjától egy levelet kapott, melyben az

egész szintén elmondja eltte, hogy a sokáig férczelgetett

vagyoni állapoton most már szakadásra került a dolog.

Több hitelez felmondta kölcsöneit s az éget váltók

határid-hosszabbításait nem futja ki tovább a folyó jöve-

delem. Nincs más hátra, mint választani két nagy baj

között ; Gjiila határozza el, melyiket találja a kett közöl

kisebbnek? vagy meg kell válni jószágaik legnagyobb

részétl, talán az egésztl is, vagy pedig elfogadni egy



iK 111 igen (lÍHcrutus ajánlatot, melyet t-gy nagytekintély

férfin tett az alispánnak, azon esetre, ha ez az eddig

sokképen károsított ellenpárt részére tér át. — Az öreg

tiszta lélekkel mondhatja, hogy készebb volna magát fbe
lni, mint hasonló ajánlatokat meghallgatni, ha fia nem
volna, a kinek sorsa eltte áll. Tehát Gyula határozzon.

Ha ö azt mondja, hogy nem retten meg a tönkrejutástól,

az alispán rögtön be fogja jelenteni a cridát ; azonban

meglehet az is, hogy Gyula, mint aféle ujabbkorbeli reális

ember, a ki gzervel dolgozik, s pontosan ki tudja szá-

mítani, hány percent salétrom van egy mázsa guanóban ?

nem sokat ad az ilyen régi módi ideális fogalmakra; s

minthogy neki úgy sem lesz szüksége a politikai renom-

méera, plausibilisnek találja tán azt a kilátást, hogy édes-

apja egy megfordított köpenyeg árán biztosítsa jószágait,

a miket bizony különben örök idkre elver a jég.

Két nap múlva e levél vétele után otthon volt Gyula.

Éjjel nappal utazott rémülten, hogy apjának megvihesse

a választ. «A koldusbot, a nyomorúság! apám, a mit

választanod kell ; de elveidbl egyet se tagadj meg értem !

Én már tanultam valamit, dolgozni is tudok, majd csak

megélünk valahogy. »

Az öreg úr sirva borult fia nyakába; hiszen így óhaj-

totta ezt maga is ; csakhogy nem merte azt remélni : azt

gondola, hogy egy olyan embernek, a ki fürészmalmokat

csinál, meg ásványokat kalapál, nem is lehetnek meg-

g}'zdései; mert azokhoz csak a jus publicum tanul-

mánya által jut az ember.

Gyula rögtön kezébe is vette a szétzilált házi állapot

rendbeszedését, s az els hétén annyira ment, hogy képes

volt egy rendszeres mérleget készíteni az activák és passi-

vák mibenléte fell. Az öreg úr csak elbámult, mikor azt

meglátta; soha sem volt neki olyasmirl fogalma,

bizony soha sem rontotta vele magát ; minek adjon az

ember önmagának számot arról, hogy mije van és mivel

tartozik ?



Gyula összevetésébl kitnt, liogy a kiterjedt gazdasá-

lídt tovább fenntartani lehetetlen, mert a míg az pontos

^^zámitás szerint 4 és Va percentet hoz be, a rajta fekv

terhek 6''/o kamatot visznek el, így világos, hogy a gaz-

dálkodás évrl évre nagyobb kárral folytattatik, ezeket

tehát minélelébb el kell adni, s áraikból a tartozásokat ki-

elégíteni. Ezt pedig inkább kéz alatt kell tenni, mint be-

várni a concursust, bárha ez kedvezbb kimenetelt ígérne

is, mert az embernek semmi sem olyan drága, mint a jó

hitele s a bukott név nem kevesebb gyalázat, mint a rene-

gát, így utoljára még megmarad két kis jószágocska az

egész hajótörésbl; egyik Mármarosban, a vaczkói rész, a

másik pedig nem messze oda, Beregben a Tisza mellett

:

Burjános ; ott észszel és szorgalommal újra lehet kezdeni

a gazdálkodást.

Az öreg Fehér bámulva hallgatá fia terveit ; maga ki

sem tudott látni azokból a zavarokból, a miket ez szépen

számokra szedve két oldalra hárított s egészen meg volt

lépetve az által, hogy Gyula még a burjánosi és vaczkoi

jószágrészeket megmenthetknek tartja.

— Csakhog}^ édes fiam, azok vajmi keveset ígér föl-

dek, a miktl még soha haszonbért sem kaptam, sem pedig

kölcsönt nem adott rájuk senki, mert az egyik csupa erd
és ksziklás hegy, a másik pedig tiszta puszta mocsár, a

miben vadkutya terem és semmi más ; azokból nem tudom,

hogy élsz meg.

— Majd kitah.Ujuk annak a módját; vígasztala t a

fiatal húsz éves ember ; nincs rossz föld a világon. Követ

és fát pénzzé lehet tenni, csak a módját tudja az ember:

a vadkutyáknak pedig majd felmondjuk a haszonbért, csak

in beszéljek velük.

A burjánosi láp valóban gyönyör látvány — költnek,

festnek, vagy vadásznak. Több, mint ezer holdnyi tér

rengeteg náderdvel benve, melyet nyaranta a mocsárok

csodás növényzete tarkít.

«0h én sokszor vadásztam ottan vidrákra; — szólt



(iviiliit oKl;itv;i az öri';^- l^Y'liér, néha ii;4)jáii ötveiuit, hat-

va n.i! i- t l( jl( ttíiiik tigy hét alatt; ráültünk húszan, hiiszon-

i)\v]\ olyan kcskonv lélckvosztkro, a mikben csak két

(MII Ím r IV'i- cl ; egy pviskils, meg egy kormányos s egész nap
. Iliai-aiii;()ltnnk a herékben; egyszer egy erdélyi professor

iV jult \ rliiiik, iia,i;y szakiUlu finhtT, ua.ny ÍK.)tanicas; az

( i;Vs/, nap vizi virágokat sze;lett, azt mondta, hogy itt még
nlyan speciesek is vannak, a miket Diószegi sem irt le:

igen boldoggá lett vdíik : másszor nii - r.jy pictor héthde

rajzot vett a tájékról, mind igen szép volt. Estenkint

azt;ni mindig a szigeten gyltünk össze; van tudniillik

ott t'L'y ( niclkidctt hely. egészen négyszeglet, mintha

ii.u}- liordiftk ^olna oda: mi pogánys/igetnck ncNcztük azt

el, mert a parasztok nem sokat tudnak vóhi, ott igen szép

magas, terebélyes égerfák vannak, azok alatt csináltunk

)iádgunyli()kat. ott mulattunk; a gunyhók im'g tán most

is ott \ annak.'*

Az öreg úr nagyot sídiajtott a beszed \égén : ázol; a j(')

mulatságok jutottak cszí'bc, miket ott a mocsái'i nieii-

liflyen \íg ti'usasiig közíitt t(")ltt', vigan heverészve a puha
íbeu, a mi .sehol sem olyan szép, mint ott; ropogó tz
mellett, mely fölött ( ^üiigo bográcsban illatozott a fris

halászlí', s csei-epcsikra szúrva a sisterg vadászpecsenye,

a csol»oly(') bor ott állt a levágott fatörzsre feltéve; a víg

eziinborák (mind qualiíicált derék nemes iirak), úgy el

tudtak mulatni egymással, adonnízva, politizálva.

Es már most ö többet ottan nem fog vadászni, nem
alszik ott t()hl)et a szabad ég alatt, nem lesi többet a vid-

r;(k nyit'oniisat. a szalonka (vjjcli suhanását, nem hallgatja

a vizibika bugását a távolból, s a millió béka zeng ku-

rutty-hangját. a nn" mind olyan szép volt együtt!

Nem hizony, s( ni ö, sem senki más utána, mert az a

ílatal enib( r, azzal a serdül szke szakállal az állán,

azokkal a távol[)a néz kék szemekkel, azon gondolkodik

e perczben, hogy milyen okos dolog volna ezt a szép lápot

lecsapolni, drága földét végig szántani Howard-ekével, s



juliushan ráereszteni azt az aratógépet, a mit kicsinyben

saját maga készített; arra a négyszöglet szigetre pedig

építeni derék majorbázat, a honnan a jószág minden

határát be lehetne látni, egyenes utakat, canadai jege-

nyékkel szegve, vonván keresztül kasul a rendezett téren
;

itt luczerna, amott répaföldek ; mesterséges kaszálók, le-

gelök. Milyen szép lenne mind az

!

Errl azonban nem szólt semmit az apjának, hanem

rsak annyit mondott neki, hogy majd maga megnézi azt

a.bii-tokot, hogy miként lehetne haszonra fordítani.

— A nád importál valamit; volt az öreg úr véleménye.

Az öreg Fehér néhány hét múlva csak úgy hírhallásból,

a szanaszét kering adomákból hallá meg, hogy a fia meg-

bolondult; egész nají astrolabiummal méri a burjánosi

mocsár szélét, hosszát, s ijesztgeti a madarakat kitüzkö-

dött csóvás póznáival; azt mondja, hogy le akarja azt

csapolni a Tiszába.

x\z öreg lír ezt hallva, maga is komolyan aggódott, hogy

fiával nem töi-tént-e valami bels szerencsétlenség; az

bizony nagy kár volna ; mert hogy a burjánosi lápot va-

laki kiszáríthassa, az még sok embernek eszeágában sem

fordult meg, de ha lehet lenne is ; kellene arra egy millió,

a mit aztán a jószág szántóföld korában sem éme meg

;

Gyula pedig aligha rendelkezhetik nagyobb összeggel,

mint a melynek leírására három szám elég, és így az

ezresbe nem meg}^ át.

Gyula maga is látta azokat a gúnj'^mosolygó kéi)eket, a

mik furcsa foglalkozásai közben mérnök-asztala körül

megjelentek: lóhátas gavallérok, tajtékpipás ábrázatok

agarak kíséretében, s bámulták alul-felül, hogv' mit csinál?

s kérdezgették tle nyirkos naivsággal, hogj' mi a fészkes

mennyk az a háromlábú, a min girbegurbákat húz ? mit

akar meglni azzal a rézcsvel ? Adtak neki bolond taná-

csokat is, hogy mit tegyen, ha azt akarja, hogy hirtelen

kiszáradjon a mocsara"? Egyik azt mondta neki, hogy

terítse be itatós papirossal, másik ajánlotta az Archimedes



tiikii't, H iuínc'I coiR-i'iitiiiliii li'heliit' a iiap.-^iigaiakat, n ijj;y

kiszúritani a vizet ; harmadik azt moudta neki, hogy fú-

rasson egy nagy Ijiikat a mocsár közepén, majd azon Ive-

icsztül lecsorog a víz a föhl gj'omrába.

(iynla hideg\érrel hallgatta az élczcket és mérnöki

lihlegmával nivellirozott tovább. És addig nivellirozott,

/ addig calculált, míg egyszer rájött, hogy a lápot félköri >en

átnj'aláboló holt Tisza vize másfél lábnyival al:int;ili]> áll.

mint a mocsár vize maga.

Ez megfoghatatlan volt. Mi az oka hát annak, hogy a

mocsár vize le nem szivároghat a Tiszába? valami rejtett

gátjának kell lenni valahol. Hol lehetne ezt a gátat ki-

találni ? Ez épen a nehéz feladat. Legegyszerbb lett volna

ugyan egy széles csatornát vágni a mocsáron végig egész

a holt Tiszáig, hanem ahhoz kellett volna öO ezer forint

legalább; errl tehát le kellé tenni. Forró nyáron szoktak

a mocsár szélében benyúló keskeny földnyelvek képzdni,

miket a vizek közöl a nap heve kiszikkasztott; azokat

reng bürük kötik össze egymással ; csalóka viruló mezk,
miket bentt a f, miket virágos sznyegként lep el a buja

tóvirág, mely szinnait a napfényre hozza, s gyökereit

szövevénj^nyé fonja a mély víz szinén, hog;^' e lebeg ele-

ven hidakon ismers vadász keresztül-kasul járhatja az

egész lápot; egy-egy magánosan álló fzfa azt is meg-

mutatja, a hol közel a föld a víz színéhez ; de egj^ebet az-

után nem is lehet megtudni. Arra a kérdésre, hogy a rop-

pant kokojszás területen hol lehet tömör gát rejtve az

embermagassá.íínyi rt sás alatt? semmi fapa^vtülás ^.'in

bir felelni.

De 1)111; felelni az ész, a tudomány.

Gyulának els gondja volt ez emberlaktalan vidéken

védett tanyát állítani fel ideiglenes ottléte alatt, s e czélra

legalkalmasabb volt az ajija által említett pogánysziget.

A szabályos négyszög, a mit e sziget képezett, els tekin-

tetre mindjárt felötlött a mi ifjú tudósunknak. Mi lehetett

ez? Kétségtelenül emberi m. Talán dák rsáncz, vagy



;ivar földvár? Ezt kitudni igen fontos kérdés volt rá nézve.

Mert lia dák örpont az egész, akkor nincs mit kutatni

felöle tovább, de ha avar telep volt, akkor itt körül meg
kell lenni a körsáncz romjainak, a minket egykorú irók

körülményesen leirnak, annyira, hogy a vár nag^-ságából

ki lehet számítani a körsáncz terét, annak távolságát a

központtól, s emelkedettségét.

Az itju tudós elkezdett a négyszög tér oldalaiban

ásatni, s néhány ölnyi bontás után napszámosai egy le-

ásott faderékra akadtak, melyen még látható volt a szene-

-ülés nj'oma ; a hogy azt leverték, nyomban mellette volt

a másik és a harmadik czölöp, s odább egy egész sor.

— Megvan, megvan ! rebegé örömmel az ifjú, oh^an

ürömmel, hogy munkásai azt hihették felle, hogy a Dárius

kincseinek akadt nyomára ; pedig hevesen hozzáfogott

a munkához ; ismét nivellált, calculált, méregetett s más-

nap megmondta embereinek, hogy menjenek ki ide s ide

a megjelölt pontokra; ott kezdjenek el ásni, s ha talál-

nak hasonló levert czölöpöket a földben, siessenek t
tudósítani.

Els nap haszontalan volt minden fáradság. Az embe-

rek nem fedeztek fel egyebet vidra-barlangoknál, egy-

néliány vitkaíiut el is hoztak elevenen, s szörnyen csodál-

koztak rajta, hogy Gyula úrfi nem örül nekik.

Másnap lélekszakadva jön egy embere jelenteni, hog,y

találtak szenes oszlopot ; nem is egyet, hanem egy egész

sort és alatta megint egy másik soi-t.

Gyula örömtl reszketve sietett a helyre, s mikor oda-

ért, levette kalapját és az égre nézett. — Miért ad ez most

hálát az Istennek'? kérdezek magukban a munkások.

— Már most gj'zni fogok, szólt letörölve az izzadságot

homlokáról. Ah, háládatos izzadság volt az, mit az ész

fáradalma vert ki. Ki hinné azt, hogy az ember még az

arclueologiának is hasznát veheti? Az ismersök nevettek

rajta, hogy Gyula kincskeres lett.

Crvula ekkor besietett Nagy-Szlsre, s egy négykerek



niiilmot rendelt meg ottani mesterembereknél, melynek

szerkezetét siiját terve szerint adta eléjük. Az ismersök
niii-t ii.Nittcls tiit\L;' fsiilv liall.-itlainil rajta, (iyiila molnár-

iiic.-trr It^z. inaliiiot épít a tóra s a széllel fogja hajtatni,

A Muosliaii ('iJen egy olasz ezred néhány százada tanyá-

zott, mely k(i/.t t(")l)l) istriai legény volt, ennek Gyula utána

j;iif. - a ]iai'aiii-sii(ikkal hi's/.élvr, sikcríilt iicld a /.ok közöl

negyvenet teend nuinkálataira megnyerni. Azok már jár-

tasak voltak az ilyes munkában, mely eltt az ottlakó

niauyar c-al^ a fejc't vakarta, a rnsziiy;ik pe<li,L; (''jieii két-

ségl)eesett.

E negyven leg('iiyiiyel neki indult Ciyula a nagy mun-
k;nial\. O inaga ve/.ette azt. kiiiKTíe a csatorna szélét,

hosszát, melynek a bipalatti gátot ketté kell szelni, a ^•iz

lefolyásának medrét, aimak valószín erejét, s nuiga is

osztozott a inuid>;a minden fáradalmában, ott járt munká-

sai\al a legve.->zélyesel>l) lielyelxen. ]iov;i csak lioss/ri desz-

kiikon lehetett járuhn, miket az em])er a talpa alii kötött,

s rövid idn oly barnára süttette magát a nappal, hogy

maga sem ismert volna mag;ira.

.\ Isíirnyékbeliek nevették a munkát. Gyula pióczákat

fi>g, meg csíkkal kereskedik. Tréfáb<')l küldtek is anyakára

egy pi(')czakereskedot, hogy alkudozzék vele egynehány

niiizsa ^"('rszoJl(') ;íl latra.

A liatal endiei'! mindez nem zavarta meg; folytatta

megkezdett dolgiit, s (i.-,/ felé készen volt a csatornájával,

nielveii kei<sztíil emberek liiimulatíii'a eb'Ven víz kezdett

lefolyni, s akikor íjiépítteté a négykerek malmot, s röl-

tetett rajta olyan lisztet, a- milyet még nem láttak Bereg

\ ;il'nie<_;yebeii.

Alost mí'ir aztán kevesel)b anecdotát mondtak róla. Ez

l)izony ('lelnie^ <>, mdolat volt! a malom télen sem áll be;

kiki leH a ! . s valami szegényes hasznot is hajt;

iia az ifjn ( iiiIm riiek esak az volt ambitié)ja, hogy legyen

ki nyeli-, az m;'ir van.

Igaz biz az, hogy nem is sokkal többet hozott a puszta



kenyérnél ; de G^iila meg volt vele elégedve. Igen kevés-

sel beérte és igen sokat dolgozott; csekély jövedelmébl

;i tavaszi munkákra is kellett félre tenni, st apjának is

juttatni belle. gyakran a szó szoros értelmében naprc)l-

napra nem evett egyebet kenyérnél és szalonnánál, aszta-

lán soha bor nem állt, semmi társaságba nem járt, s min-

den kiadása csupán szükséges könyveire, s technikai m-
szereire történt.

Mint látjuk, ez a Gyula úrfi a legprózaibb ember a

kerek földön, és mégis — elre merem mondani, hogy ez

lesz töi-ténetünk hse, a kit a végén majd mindenki úgy

meg fog szeretni, mint a hogy már eddig én megszerettem.

Jött azonban a tavasz : a mint a hóvíz lefutott, a bur-

jánosi láp olyan képet kezdett ezúttal mutatni, hogy ha

azt jó lelk keresztyén ember meglátta, rögtön elfogta a

csuklás ijedtében. Egy nagy vörösbarna tér látszott messze

elterülve, melyen semmi f és nádszál nem zöldült, az

egész éven át folydogáló víz apródonkint mind megszökött

a zsombékos l)ürü alól, s most az ölnyi magasságban az

iszapos föld felett kiszáradva függött, egyik zsombék ol-

dalából a másikba fonódva; az egész ezer holdnyi tér

sivatag takaróval behúzva összegubanczolt nád- és f-

gyökér, száradt hinár és aszu-páfrán embert elnyel ma-

gasban, melynek kietlen rejtekében most már igazán te-

nyészhetett vadkutya és hétfej sárkány, a mennyi csak

akart.

A környék földesurasága most már igazán felförmedt

(iyula ellen. Gyula farkastenyészt-intézetet alapít, Gyula

sárkánykigyókat fogad fel kosztl)a ; hét mérföldnjá kerü-

letben a burjánoshoz nem lehet sem ökröt, sem lovat a

mezre kihajtani, mert azt mind elkapják a burjánosi

>/.akálla8 farkasok ; a tömérdek rókától pedig, a mi ott

(1 szaporodik, baromfit nem taiiihatni három vármegyé-

ben : Isten csudája lesz, ha a griffmadár is meg nem terem

benne.

A lárma olj^an nagy volt, hogy az öreg Fehér maga is



ijodton futott íiiihoz, s nagyon megcs()válta a fejét, mikor

V rútul elváltozott mocsár képét meglátta ; a mig odáig

ért, az utón legalább ötven tekenös békát látott keresztül

mászni, a mint egyik zsombék alól a másik alá bújtak.

— l'xles fiam, mi lesz ebbl már most? ez egészen el

van rontva. Eddig csak legalább volt vabimi ; mocsár volt,

lehetett benne nádat vágni, meg vadászni, de most már

egészen az ördög bozótja lett, a minek tájékára sem lehet

menni. Nem hiszem, hogy salamandra is ne lenne itt az

alatt a sötét nádlabyrinthus alatt.

— Bizony az meglehet, hogy van, szólt Gyula nevetve
;

hanem hiszen majd itt lesz Szentgyörgy napja, akkorra

fel van minden mozogható állatnak mondva a szállás.

— De ki az ördög hajtja ki ket innen ?

— Hát rájuk gyújtjuk a ház tetejét, s a ki odább nem
hurczolkodik, benn ég.

Az öreg Fehér félre csavarta rá a fejét, s azt mondta,

hogy erre nem gondolt.

Gyula ekkor elébb védárkokat húzatott a malomtól né-

hány száz lépésnyire, szinte a négyszög sziget körül,

ezeket meg kellett óvni a tztl ; akkor köröskörül egy-

szerre meggyújtatta a zsombékokat.

Hetekig, havakig tartott a mocsár égése ; éjszakánkint

gyönyör látvány volt az, a mint a zsombék alatt hara-

pózó láng rózsaszin fénynyel borítá messze a földet, a

recseg nádas fényes lángtenger volt, melyben a nedve-

sel)b bürük, mint barnavörös szigetek látszottak libegve

úszni, közepeikbl, mint tündéri élfák, lombos füstoszlo-

pok emelkedvén magasra, hulló tzgyümölcscsel ; majd

mire lassankint izzóvá ' melegült a lég az ég mocsár

felett, dühös forgószelek ölelkeztek össze a zsarátnok

szinén, ég tztölcséreket képezve, mik sebesen nyargalva

tánczoltak alá s fel a pokoli tánczszérün, némelyik olyan

volt, mint egy szárnyas orsó, melynek hegye a tüzes ta-

lapzatot éri, másik mint eg^y hegyével lefelé állított pyra-

mid, melynek széh's talapja a fekete felhk között vész
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el ; minden éjszaka lehetett látni e tündéri tánczosokat,

a mint a mocsár egyik szélitl a másikig lejtettek, s ott

eltntek a pusztában, a mint a kopár földhez értek.

Ilyenkor éjszaka, mikor legjobban tánczoltak a tz-

oszlopok a lángoló zsarátnok felett, Gyula felkölté cseléd-

jeit s körüljárta velük az egész izzó tért. Itt-amott fekete

vonalak látszottak meg azon, mik mélyen benyúltak a

lángpiros mezbe ; azok nyirkos bürük szövedékeit árulák

el, miknek nedves gyökérhalmaza ellenáll a lángnak, s míg

körüle és alatta minden hamuvá ég, daczol a lángokkal.

A merész iíju e sötét vonalakat keresé fel munkásai

élén; behatolt rajtuk a tztenger közepébe, ott járt az

ingadozó hidon, melynek nyilasain át beláthatta a lábai

alatt ölnyi mélységben izzó tzegparázst, s segített szét-

verni a nedves bürüt, mely a tz kitörését gátlá. Apja

jajveszékelve látta öt e halálos munkában, de nem bírta

visszatartani; az ifjú tréfának találta mindezt. Óvatosság

mellett az egész lángtenger felszínét keresztül kasul lehet

járni, mert az csak hónapok múlva fog beroskadni, s épen

azért rajta kell lenni, hogy mindenütt egyenlen hamuvá

legyen, s szenesülve ne maradjon, mert az nem használ

úgy a földnek.

Mentül tovább terjedt a tz, annál hangosabb kezdett

lenni az a gonosz hangverseny, mely a négyszög szige-

ten támadt. Eleinte csak egyes farkasordítás, vagj' vonító

vidrahang szólt bele a lángrecsegésbe, a mint a fészkérl

felriadt vad a tz ell a magasabb szigetre menekült.

A mint azonban a köröskörül terjed láng napról-napra

szkebbre szorítá a tért, mely a közbeszorult fenevadak

menhelyéül szolgált, a mint a rókák, farkasok, vidrák és

hiúzok falkái hasztalan nyargalták köröskörül azt a füs-

tölg partot, mely mindig összébb szorult, elkezdett va-

lami pokolbeli zsivaj és ordítás hallatszani a sziget tájá-

ról, melynek hallatára az öreg Fehér sóhajtva szólalt fel

:

— Milyen kár, hog;^' ennyi szép vad puskalövés nélkül

vesz el.

Jókai: Felfordult víI»k.
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— Csak várjuk el ket, vígasztala t Gyula, egy hét

mnlva majd helyünkbe jönnek.

Az öreg úr nem érté ezt a jövendölést
;
pedig Gyula

váltig biztatta rá, hogy csak állíttassa cselédeit lesbe a

niíilom gátja mellé, majd lesz itt nemsokára valami.

Az természetes volt. A mint a megszorult fenevadak

látták, hogy a tz egyre szkebb körbe szorítja ket, nem

találták biztosnak a szigeten maradni, hanem elébb egye-

sével, azután falkánkint menekültek a vizárkon keresztül,

mely eg.yedüli szabad út volt a lángtenger közöl ; az pedig

egyenesen a malom ablakai alá vitte ket, a honnan biz-

tos lövésü vadászkéz mmden irgalom nélkül elejtheté.

Az öreg rel;érre nézve ekkor kezddtek csak a gyönyör

napjai : egy-egy nap több farkast és vidrát ltt le lábáról,

mint hajdan egy egész hajtóvadászat alatt, s öröme ki-

mondhatlan volt, a mikor egy kósza hiúz is akadt pus-

kája hegyére. Utoljára már nem maradt semmi vad a szi-

geten, minden zaj elhangzott: csak a tekensbékák süvöl-

tése hallatszott még néha éjszakánkint, azok ott is vesz-

tek — és nem nagy kár értük.

Az elhamvadas mtéte egész nyár-középig tartott,

akkorra a régi mocsár helyén egy szürke-barna tér ma-

radt, melynek közepében egy zöld fákkal bentt sziget

látszott, s melyet egy kis patak szelt keresztül, ugyanaz,

melybl hajdan a mocsár támadt, s mely most b forrás-

vízzel látta el környékét.

Gyula fogadott munkásokkal, mert még sem bérest,

sem marhákat nem tarthatott, felszántatá a kiégett tért,

bevetteté szszel búzával, repczével s a másik esztendn

olyan termése volt az s erej föld barázdáin, hogy a

puszta jószágáért százezer jjengt kínáltak neki.

Természetesen nem adta senkinek, hanem eladott ter-

mékei árán rendbe hozta gazdaságát, házat épített a kis

sziget magaslatára, körülültette fákkal egész birtokát és

azontúl nem szorult többé senkire ; és azontúl nem ne-

vette többé senki, ha valainihez kezdett.
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Két év múlva alig ismerünk rá a burjánosi lápra. Gaz-

dag mezk, virágillatos repczeföldek terülnek elttünk,

beszegve sugár jegenyefákkal ; a Tisza partjait fiatal nyár-

erd fedi, a kis sziget gyümölcsfákkal köritve, rajta Ízléses

uri lak, mely az emelkedett dombtetrl a távolba látszik
;

a szabályos utakon kövér vonómarliák takarítják be a most

kaszált takarmányt, méla kolomphangot vegyítve a nap-

világos délutáni csendbe ; a mezn sürü zöld boglyák egy-

más sorjában, laposabb réten legelész teliéncsorda;

mindenütt élet, elevenség és gazdag tenyészet.

És mindezt semmibl állítá el egy ifjú értelem és ki-

tartó ér.

Ez az átváltozott táj a legszebb költemény s a ki ezt

kigondolta és létrehozni bírta, a legköltibb kedély.

Az öreg Fehér most ott lakik a fiánál s kezdi átlátni,

hogy a tudomány egyébre is való, mint hogy az embert

valami hivatalba segítse. A környék csufolódói is eljárnak

most Gyulához — tanulni s úgy beszélnek, mintha k azt

elre mind igen jól tudták volna, a mit tenni fog s jó

tanácsaik nyomán jutott volna oda a fiatal ember, a hol

most áll.

Mint mondják : igen jó gazda. Tud bátran költeni ott,

a hol kell és takarékos lenni a maga helyén. Jószágán

vasgépek dolgoznak, még akkoriban nagyon gyéren isme-

retesek a két hazában. Termeszt olyan exoticus növénye-

ket, miknek más hírét sem hallotta, s semmi sem vész

nála kárba. Az öreg Fehér azt állítja, hogy az egész

gazdaságból semmi sem hiányzik egyéb — mint egy jó

feleség.

Gyula nem szokott az ilyen czélzásokra felelni.

Az ilyen számoló, praktikus ember nem nyilatkozik oly

könnyen, nem ragad a lépre.

Az ilyen chemikus, mechanikus, polytechnikumot vég-

zett ilju, a ki megtanulta a nivellálást, szögletmérést, föld-

ismerést, a pondus specificum, a vis centrifuga tanait,

bizonyosan tudja azokat alkalmazni a házasság dolgá-
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l»!in is. Ez bizoüyosah tietn házasodik elébb, mint a tníjí

választottjának hozoraányát annak fényzési képességével

egybe nem hasonlitá, míg szántóföldeinek glébáját meg

nem becsülte, hányadik classis? míg activáit, passiváit

kedvez sulyegyenbe nem hozta; reménybeliségeit fel

nem számítá, s anyagi állapotát scala szerint meg nem
mérte, mert hisz az ilyen praktikus emberek nem poétáz-

nak, nem ábrándoznak, nem lesznek szerelmessé, hanem

csak kalkulálnak és méregetnek.

Egyszóval Gyulán rajta veszett a praktikus gúnynév.

Vehette megtiszteltetésnek, vehette másnak is, ahogv

tetszett.

A következ évben ismerseit még nagyobb csodába

ejté. Kés szszel, mikor a mezei munkának szünete volt.

felrándult varbói részbirtokukba s onnan két egész hónapig

vissza sem jött.

Mit csinálhatott, mi dolga lehetett ott ? azt kitalálni igen

nehéz volt egyhirtelen.

A Eehér-család varbói birtoka, a mennyire lehet, még

regényesebb szépségekkel volt megáldva, mint a burjánosi

elátkozott vadon. Ez is hasonló elátkozott tájék, csakhogy

más jellem. Magas hegyszakadékok közé beékelve, kietlen

bükk- és fenyerdk tája, miket a szilaj zivataron kívül

alig irtott valaki más világ teremtése óta.

A meredek hegyoldalból zuhogó hegyi patak omlik alti,

mély medret ásva magának a sziklák között, melyet itt-

amott félig eltakart a keresztül omlott szálfák tömege ;

az ii-tatlan bozótban jó helyet talál a vadpáva szilaj tán-

czát járni, s ha nagyon bolygatnák a csalitokat — nem

hiszem, hogy bölényt ne lehetne felzavarni bellük, med-

vét pedig így is minden esztendben lnek kettt-hármat,

csak a melyik a hegy aljában lézeng hamuzsír-égeto

tanya közelébe vetdik.

Mit tudhatott Fehér Gyula ezen az utálatos regénye

helyen hónapokig mívelni, az minden józan gondolkozásíi

ember olött megfoghatatlan volt. Pisztr:ui<rokat akar tci-
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mcszteni a hegyi patakban? vagy farkasvermeket ásat?

tiín csak nem akarja planiroztatni a hegyormokat?

Magával vitt cselédei beszélik, hogy ott igen különös

életet folytat. A hegyek különböz pontjain kalyibákat

i píttetett magának, a mikbe éjszakázni visszatér, mikor

a hosszas barangolásokban kifárad. Néha a farkasok majd

kihiizzák onnan, egész éjjel ott ordítanak kunyhója körül.

Korán reggel nyakába ölti a hegj^et, vállára veti dupla-

puskáját, vadásztarisznyáját, kezébe fog egy vasvég botot

melynek a túlsó végén kalapács van, s este, mikor haza

jön, akkor tele van a vadásztáskája — ne gondolja senki,

hogy talán császármadárral, vagy fajdtyukkal, hanem
dirib- darab kövekkel, miket úton-útfélen összeszedett

s otthon azután különválogat.

Egész nap töri, kalapácsolja a hegyet minden irányban*

jegyeket vés a fákra, karókat ver le a földbe, mappát raj-

zol, kalkulál, tüzet rak, követ pirit, ás, vés, fúr, farag

:

lehetetlen, hogy meg ne legyen örülve.

Majd meg napszámosokat fogad, egy-egy ponton iszo-

nyú gödröket ásat velük, azokat ismét betemetteti s odább

megy. Minden ok és belátható czél nélkül egész barlangot

\ újat a hegy oldalába s azután azt mondja, hogy már most

jól van. Némelyik barlanggal meg van elégedve, másikkal

nincs. A minap a hamuzsír-éget falában mindenféle

barna, veres és lilaszín köveket talált, azokért egész inqui-

sitiót tartott, hogy honnan kerültek ezek oda ? persze az a

jámbor nem tudott egyebet felelni, mint hogy neki a víz-

omlás hozta oda. De honnan?

Ezért a kérdésért megint valami rusnyáknak tvé kel-

lett tenni az egész hegyet, s törni, vájni a vízmosás

medrét.

Egyszer azután, mikor a hó leesett, telerakta Gyula

a kocsiülést a dirib -darab kövekkel s megparancsolta,

hogy tavaszig semmihez hozzá ne nyúljanak, a mit ott

ásott és kipéczézett. — I%yan kinek is lett volna rá

gondja?



Azzal egyenesen felment Pestre, onnan Gyrbe ós

Bécsbe; végre Bécsbl írt édes apjának egy laconicus

levelet: « Kedves apám ! szíves felhatalmazásodnál fog\'a,

mely szerint jószágaink iránt rendelkezhetem, mai napon

szerzdést kötöttem eg}'^ részvényes társulattal, egy varbói

jószágunkon megnyitandó vashámor iránt. >»

Az öreg úr erre csakugyan komol^yan megijedt.

Ez már több volt, mint vakmerség ! Gyula e lépéssel

azt az egész vagyonát, mit a burjánosi remeklésével

szerze, koczkára tette; mert hiszen ki mondhatja azt meg

elre neki, hogy mi lakik a föld gyomrában? Nem is mert

r(')la szólni senkinek ; annyira félt, hogy most már a vi-

lág nemcsak sajnálni nem fogja, hanem kaczagni fog

rajta.

Pedig biz azt a világnak meg kell tudni ; a társulat,

mely Gyula tervére vállalkozott, ezer darab ötszázforintos

részvényt bocsátott ki, melynek felét maga Gyula meg-

tartotta, tiz száztóli volt az els befizetés, azzal rögtön

elkészületeket tettek az akna megnyitásához, az olvasz-

tókhoz, a hámorokhoz ; minden száj feléjük volt fordulva,

készen a kaczagásra, mindenki bizton hitte, hogy a máso-

dik részlet fizetésére item kerül a sor, mert akkorra szét-

szaladnak a részvényesek, ott hagj'va befizetett pénzüket.

Csakugj'an nem is került a sor a második részlet fize-

tésére, mert a megnyitott vasbánya az els évben oly gaz-

dagon fizetett, hogy a költségeken felül tizenkét száztóli

maradt osztalékul a részvényeseknek.

Most aztán mindenki sietett összecsapni a kezeit s azt

mondták, hogy ez a Gyula mégis rettent szerencsés

ember. Pedig nem rettent szerencse volt az, hanem egy

kis szerény tudomány. Gyula ezúttal gazdaggá tette a csa-

ládját. A vasbánya szilárdabb pénzforrás volt minden ura-

dalomnál, ezt nem verhette el a jég, ennek nem ártott meg

a rossz vásár ; a vasnak mindig van keleté.

A vidéken kezdett Fehér Gyula azoknak a kellemetes

hír(''h(> (emelkedni, a kiket úgy neveznek, hog^- jó partié.
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Érti az ember alatta, hogy jó partié férjhezmenend

leányok számára.

Fiatalsága mellett öntehetsége, merész számításai, szi-

lárd kitartása által vagyonossági-a vergdve, félig-meddig

bukásban lev családjával; a mellett kissé különcz, a mi

öt csak érdekesebbé teszi ; nem csoda, ha sokat beszéltek

arról, hogy vájjon kit fog elvenni?

Az öreg Fehér maga is nagj^on sokat szeretett errl a

tárgjVTÓl fecsegni a kolozsvári és nagyváradi casinókban,

nem lévén más dolga azóta, hogy a fia gondnoksága alá

került, a casinóban ülésnél.

Az ö fecsegéseire építkezve, lehetett Gyula szándékai

felöl véleményeket építeni.

Az egyik azt mondta ; az ilyen speculativus, számító

ember, mint Gyula, a ki meg tudja mondani, hogy hány

mázsa répában van annyi tápláló er, mint egy mázsa

szénában, bizonyosan házasodni is számításból fog, s vala-

mikép nincsenek eltte biztosságban a hegyek gyomrába

rejtett érezek, hog\' azoknak értékét diametraliter ki ne

vesse, hasonlóképen ki tudja kalkulálni leend meny-

asszonyának hozományát is, a mi még az apák és nagy-

bátyák ládáiban fekszik.

A másik azt állította, hogy nem ! Gyula nem olyan em-

ber ; nem tekint pénzre, nagy vagyonra, mert az elve

a belterjes gazdaság ; hanem inkább olyan leányt keres, a

ki jó gazdasszony, ért a háztartás vezetéséhez, takarékos,

házias ; — ne is legj^en valami nag}' on szép, hogy ne kell-

jen félteni ; mert a féltékenység igen zavaró akadály a sok

munkával ós speculatióval elfoglalt ember ügyeiben, a ki

gyakran kénytelen utazni s ritkán van odahaza.

Mások megint azt fogták rá, hogy tudós nt keres

:

olyat, a ki geognosiát, trigonometriát tanult, a ki neki a

nivellatiókban, földfuratásokban segíthet, a ki rajzolni

tud, a ki rettenetes íEquatiókat és logarithmusokat ki tud

számítani, s minden napról kereskedi könyvet vezet.

A kik valami jobbat akartak róla véleményezni, azok-



nak újíy ti-tszctt, hogy Gyulának lehototlcn mag^'al• lányt

venni nül, mert ilyen embernek az nem lehet ideálja, ö

bizonyosan angol nt fog hozni egyenesen Angolország-

ból ; azért is tanult meg angolul, hogy tudjon majd vele

beszélni, ha lesz ; s elöbb-utóbl) valami tengerparti város-

ban fog megtelepülni.

A leggonoszabb nyelvek pedig épen azzal rágalmazták,

hogy ennek bizony semmiféle asszony nem kell, mert ez

remetének készül; reggeltl kés éjszakáig mindig dolgo-

zik, rá sem érne, hogy valami asszonyfélével szót vált-

hasson, mely speciest úgy sem tartja egyébnek a gazda-

sági és technikai gépek sorozatában felesleges pénz-

fogyasztó masinánál.

Ezt a sok mendemondát rendesen mindig maga az öreg

Fehér kezdte meg a fia felöl, ellenállhatlan ösztönök m-
ködvén benne arra, hogy szüntelen fiáról beszéljen ; rend-

szerint olyan rendkivüliségeket gondolt ki felöle, a miket

ö maga is komolyan hitt, és nem birt magában tartani, s

a mikbl többnyire szó sem volt igaz. Az öreg úr ilyen-

formán az által, hogy fiát bámulta, maga szaporítá felöle

a pletj'kabeszédet, a mi pedig, mint tudjuk, mindig oly jól

terem : erre nincs se fagy, se száraz esztend.

Gyula pedig oly közlékemiielen volt. Senkivel sem ba-

rátkozott, senkihez sem vonzódók legközelebbi ismersei

közül, kerülte a köröket, a hol kíváncsiak voltak t meg-

ismerni, 8 a számára ajánlgatott kétséges színezet ki-

tüntetéseket elég okos volt nem keresni.

Ellenben voltak olyan kedves nyugpontjai lelkének, a

miket szeretett felkeresni; atyjának régi barátjai, kiket az

öreg úr maga is igen elfelejdegélt már; szerény lelkészek,

tiszttartók, kik atyjának házát akkoriban látogatták, mi-

kor az még csak esküdt volt a vármegyében s aként mara-

doztak el tle, a mint az mindig magasabb hivatalokra

kezdett emelkedni; restelték a jó emberek, hogy k olyan

alant maradtak tle, s azt hihették, hogy ennek kellemes

dolgot cselekszenek, ha nem alkalmatlankodnak nála.
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Ezek nem is ismerték Gyulát másról, mint hogy látták

öt igen kis fiúnak igen sok esztend eltt, s örültek neki,

hogy ilyen szépen megntt. Ezek rendesen még azt sem

tudták, hogy tekintetes barátjuk az öreg Fehér vagyoná-

ban és tekintélyében úgy megfogyatkozott: hagyján még

azt, hogy e vagyont és tekintélyt az iíju sokszorosan vissza-

szerezte. — Annyit tudtak felle, hogy Gyula okleveles

mérnök. Ez közelebb hozta öt hozzájuk. Arról, hogy Gyula

neve már a hirlapokban is forgott, itt rendesen nem tud-

tak semmit ; voltak abban az idben még olyan boldog

isaládok, a hová a kisasszonyok divatlapjain kivül más

lap nem járt, a családapákat nem érdekelte a politika, s

miattuk külföldön belföldön történhetett akármi nagy és

rettenetes esemény, k meg sem tudták azt.

Ilyenformán találkoztunk már egyszer Málai Máté uram

ezüstlakodalmán Gyulával ; akkor még a neve után sem

tudakozódtunk. Láttuk t mint szerény, feltnni nem ké-

pes ifjút, ki, ha nem jön is zavarba, de még elpirul, ha

hozzá szólnak ; s tanúi voltunk annak a találkozásnak, a

mi közte és az iíju Somlyóházy grófkisasszom' közt tör-

tént a zálogosdiban, s talán önkénytelen volt nálunk az a

gondolat, hogy ez a két ifjú lélek egymást megszerette.

És bizonyosan igazunk volt benne.

Mindennapi ember fejet csóvál erre, s azt mondja: bol-

dogtalan szerelem.

Mi lehetne ebbl ? Hogy közelíthetnének annyira egy-

máshoz egy gazdag, hatalmas családból eredett grófhölgy

s egy köznemes fia, a ki még csak nem is státusférfiui

(•( lebritás, s imádottjához képest mindenesetre igen sze-

gény legény, hogy valaha azon a mérhetetlen tengerén

keresztül az elítéletnek, a mi ket elválasztja, egymás-

nak kezeiket nyújthassák ?

Egy Borcz Adorján könm^en tudott magának felelni

hasonló kérdésre : «én is gróf leszek*) ; czímre szert tenni

könny, csak pénzbe kerül ; fellépni mint gavalléros hó-

dit('), ragyogni akármi úton módon megnyert magas összer
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k(rtt('tr.s('kk('l : ez iioki min;! biztos kilátás volt, s lm arra

f^ondolt, hogy az, a kit szeret, gi-ófiiö, azt is büszkeségé-

hez szániitá. T)e (ÍAvilára nézve, ki önként, szabad akarat-

j;il)()l. luiiusi rangján alul választott magának pályakört,

ki tmlta azt jól, hogy kortársai, ismersei tréfát csinálnak

az ö munkás életébl: — visszariasztó volt a parvemi

neve. Eg}' ember, a ki addig játsza a demokratát, a míg

végre egy grófi esa hídba tolakodik fel.

l^izonyára nagyon jól meg fogja rzeni azt a titkot,

bog}' szerelmes és rajta lesz, hogy el ne árulja azt.

Ezek a büszke furak nem fogják t lenézésükkel agyon

sújthatni ; ezek a szeszélyes úrhölgyek nem fognak kaczag-

hatni balga szenvedélyén, minden lépten éreztetve a tola-

kodóval azt a kínzó fensbbségét, mit elkel ii< velés,

megszokott (hibizalom, tágabl) világnézlet ad a kedélynek,

s mely annak mint egy szemrehányás villog untalan ar-

czaba : dtudnál-e hozzánk hasonlítani ?«

Azonban — ki tudja : liátha nem oly büszkék azok a

furak, nem oly szeszélyesek az úrhölgyek, minknek
ket a regényírók rajzolják? hátlia az is megtörténhetik

a világon, hogy egy fényes ncvii deln igazán szeressen

egy ragyogó név nélküli férfit, s kérdezze akkor azt

magától: «tudnék-e én te hozzád hasonlítani ?

»

Meglátjuk azt még.

HOGY TAINÍAD AZ ISMERETSlx; '

A törökök szánaloniraniéltó embernek tarlaiiak niin-

denkit, a ki utazik.

Az utazás apró kényelmetlenségei közé tartozik az is,

mikor az ember nem ismeri az útitársát; az egyik meg-

búzza magát az egvnk szegletbe, a másik a másikba;

egyik sdii tudja, linj^y mit szóljon a másikhoz? vájjon

nem bántja-e meg az által, ha megszólítja? és micsoda

nyelven beszéljen vele? vájjon nyájas emberrel van-e



dolga, vagy gorombával ? s órákig elkémlelheti egymás

arczát, töprenkedve amannak kiléte fell, a mit persze az

arczvonásokból nagyon nehezen lehet kitudni.

Hát még mikor magiinkforma jámbor embernek azt

mondja a kalauz : wcsak tessék beülni a hintóba, nincs

odabenn senki más, mint a gróf úr maga»>.

Fehér Gyulának Füzes-Gyarmatról Kolozsvárra kellett

utaznia valami ügyesbajos dolgában, a mikor a kalauz

ezzel a biztató szóval segítette föl a Biazini-gyorskocsi

lépcsin.

A jámbor ifjú nagy vigyázatossággal lépett be a hin-

tóba, nehogy akaratlanul megtudja, hogy méltóságos úti-

társának vannak-e tyúkszemei és érzékenyek-e? azután

szépen félrehúzta magát a másik szögletbe, s gondja volt

rá, hogy a köpenyege amazéhoz ne érjen: az övé egy

kicsinyt sáros volt; nagy sái-tengeren átutazott Gyarmatig.

Útitársa, a kirl a kalauz ann3'it mondott neki, hogy

gróf, szürke farkasprémes köpenyébe burkolva ült a hintó

gyik szögletében, kék szemüvegét az érkez felé for-

dítva.

— Ugj^ancsak megnéz, gondola magában Gyula, s tana-

kodott rajta, hogy nem kellene-e megszólítani?

A kocsi megindult ; a hintó hányódott-vetdött a kímé-

letlen utón, a gróf úr szemüvegei egyre genirozták a fiatal

útitársat.

Már az épen kezdett valami tárgyra akadni, a mi felett

beszedet lehetne kötni a fol3rvást ránéz útitárssal : az út

egyik felén tudniillik igen jó, a másikon igen rossz veté-

sek látszottak, érdekes lehetett megvitatni, honnan ered-

het e különbség ugyanazon földben ; midn bizonyos hor-

kolási hangok egészen más gondolatra teríték; a gi'óf úr

bizony egyre alszik, s kisebb gondja is nagyobb annál,

hogy útitársát folyvást nézze ; ezt csak a szemüvegek

tették.

E felfedezés után Gyula is hanyatt tette magát a párnák

közé, s versenyt aludt útitársával.



Igen jó meleg, álomra hivogat(') id volt; nemcsak a két

utazó aludt odabenn, a hintóban, hanem aludt odakünn

a bakon a kocsis és a kalauz is.

Egyszer azután azt álmodta Gyula, hogy az ismeretlen

gróf azzal a kék szemüveggel a nyakába borul, s azzal

mind a ketten leesnek egy torony tetejébl : ö alul marad,

a gróf pedig felül.

A mint erre felébredt, hát a gróf csakugyan felül volt,

ö pedig alul ; a kocsi ablaka az ég felé ; belefordultak az

árokba.

Már akkor lehetetlen volt egymást meg nem szólitaniok.

— Úgy látszik, hogy feldltünk, szólt most a gróf.

— S én úgy érzem, hogy árokba dltünk, mert nagyon

jön alám a víz.

— Akkor csak iparkodjunk ki innen.

A gróf azzal kiütötte a kocsi ablakát s kimászott rajta,

útközben engedelmet kért Gyulától, hogy mind a két lábá-

val rátaposott, de nem lehetett máskép. Azután Gyula is

kimenekült s körülnéztek.

A jámbor lovak, miután beleforditák a kocsit az árokba,

megálltak, és azt nagyon okosan tették, mert a kalauzt,

ki ájultan esett fejtetre közéjük, könnyen összetaposhat-

ták volna ; a kocsis az árokba esve jajveszékelt, hogy neki

eltörött a lába.

— Nem történt önnek semmi baja? kérdé a gróf fiatal

útitársát.

— Semmi sem.

— Én is épkézláb maradtam. Nézzük hát ezeknek mi

bajuk'?

A kalauzt kihúzták a lovak alul, meglocsolták a IVjct

vizzel ; a mi nem használt neki semmit.

— Eret kellene rajta vágni, monda Gyula, felgyrve a

kalauz karjáról az inget.

— Kegyed orvos vagy sebész?

— Nem vagyok az ; de értek hozzá, tanultam.

— S mivel vágna eret, van eszköze hozzá ?
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'— Igenis ; most vettem egy érvágót birkák számára.

Jó lesz az ennek is.

A gróf a helyzet fatalitásában is igen humoristikusnak

találta az ötletet ; úgy kell a kalauznak, minek aludt el ?

És szerencsésen sikerült a mtét, a birkaérvágó meg-

tette a magáét, a kalauz magához tért és feltápászkodott.

— Már most lássuk a kocsist.

Ez azalatt folyvást orditott, hogy eltörte a lábát, vegyék

ki az árokból ! A gróf mondta neki, hogy csak várjon ott

békével, még az az iszap jót tesz a lábának.

Mikor aztán a kalauzzal készen voltak, akkor kihúzták

a sárból, s lefektették az út közepére.

Sajátságos jelenet volt, hogy ez a két férfi milyen njn-

galmas phlegmával végezte az ambulance kötelességeit, a

helyett, hogy szitkozódott és jajveszékelt volna.

— Melyik lábát töi'te el kend? kérdé Gyula az ordító

atyafitól.

— Ezt a jobbikat, tekintetes uram, nyögé az keservesen.

Itt a bokámban tört ketté.

Gyula végigtapcgatá mért ujjakkal a fájdalmas lábat,

melyrl tollkéssel fejtette le a csizmát.

— Nincs ez eltörve atyafi, hanem csak ki van ficza-

modva. Kérem méltóságos úr, legyen olyan jó, fogja meg
ennek a legénynek a vállát, míg helyreigazítom a csont-

jait. Ennek a tarsus csontjai közül ugrott ki az astragalus

s félrecsúszott az os navicularetól, s e miatt a ligámén

-

tum talianticum félrecsavarodott ; egyéb baj nincs.

(Mégis valami doctor lesz
;
gondola magában a gróf.)

Most egyszerre egyet rántott Gyula a fájós lábon, egyik

hüvelykével megnyomta a csontját, a kocsis nagyot ordí-

tott, a másik lábával felrúgva a levegbe.

— No már most állj fel

!

Az ember talpra tudott állni.

— Semmi bajod sem lesz, csak maradj veszteg; ülj oda

a partra, míg a kocsit felállítjuk ; hol az emelgép ?

' A gróf és Gyula kifogták a lovakat a feldlt hintóból,
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azutáu nekifeszítették az emel-csavart, talpraállították a

bárkát, a beteg kalauzt és kocsist beültették a hiutóba,

maguk befogták megint a lovakat, s kiültek a kocsis-

ülésre.

— Én alkalmasint jobban értek a lóhajtáshoz, mint

ön, szólt a gróf, kezébe véve a gyeplt.

— Átengedem. Ámbár én is megszoktam, hogy a lovai-

mat magam hajtsam, de azok igen jámbor párák s csak

ketts fogat; ez pedig ötös, a mit még nem próbáltam.

(Talán mégis gazdatiszt lesz: jegyzé meg magában

a gróf.)

— Én már nem elször járok így, szólt a gróf, hogy

ebben az útban felfordítanak, de még sem tudom maga-

mat rávenni, hogy mikor csak egyedül kell Pestre men-

nem, a saját lovaimat használjam, mikor az igen haszon-

talan kiadás, s négy ló közöl legalább is elront egyet.

(Hm, furcsa gróf lehet az, gondola magában Gyula,

a ki azt nézi, hogy mi a haszontalan kiadás ? s a lovakat

sajnálja.)

A gróf igen ügyesen kocsizott ; néhány óra múlva Nagy-

Vái'adra értek : ott a grófot saját hintója várta ; arra ült

és másfelé ment, a gyorskocsi lovat, kocsist és kalauzt

váltott, Gyula nem tudta meg, hogy ki volt az, a kivel

utazott.

Gyula néhány hét múlva a sz . . . i fürdre utazott.

Tett magának annyi idt és pénzt félre, hogy egészsége

kedvéért néhány hetet ott tölthessen.

Bizony csak az egészsége kedvéért tette, s okos ember,

a ki dolga után él, jól tudja azt, hogy az egészség capitá-

lis, azt tehát épségben kell tartani.

Árpás falu mintegy félórányira fekszik ettl a fürd-

helytl ; mikor e falu alá ért, az épen lángba volt borulva

,

egész utczasor égett; ordítás, kiabálás hangzott minden

oldalról.

Gyula rögtön leszállt kocsijáról, s a veszély színhelyére

sietett, ha lehet valamiben segíteni.
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Mikor a templom elé ért, ott látta a legnagj'obb ember-

csoportot, mely a szent épület megmentésén fáradozott

;

a téren állt egy nagy fecskend, melynek rúdjait két ol-

dalról hajtották szakadatlanul, a fecskend tetején állt

egy nyári blouseba öltözött férfi, ki a csövet irányozta. Ez

arcz, e kék szemüveg ismeretes volt már Gyula eltt. Az

(i grófi útitársa.

A fecskendnek azonban valami hibája lehetett, mert

bár elég magasra ltte a vízsugárt, de nem folytonosan,

hanem szüntelen megszakadozva, a mi az egész oltási

mtéteit meghiusítá.

— Mi az átok baja lehet ennek a fecskendnek? kiálta

a gróf, hevült arczárói le sem törülve az izzadtságot, mely

azon végig folyt.

— Mindjárt segítek rajta gi"óf úr, szólt Gyula oda sietve

;

nem nagy baj az.

— Ah, ön Lz. Tegye, az Isten áldja meg, hisz ön min-

denhez ért.

Azzal nem is üdvözölték egymást (jó napot csak nem
kívánhattak egymásnak egy ég falu piaczán), hanem ki-

srófolták a gép egyik oldalát, Gyula elkérte a gróf egyik

szarvasbr-keztyjét, azt széthasította, egyik darabját rá-

kötötte a vízgép zárcsappantj'újára, s azontúl folytonosan

és szakadatlanul lövelt a vízsugár a tömlbl, magasab-

ban is hordott mint az eltt. Este felé sikerült a tüzet el-

fojtani. A gróf és Gyula egyformán lucskosan, kormosán,

fáradtan találkoztak össze az utolsó üszöktanyánál.

— Nag}^on köszönöm önnek a segítségét, szólt a gróf

megszorítva az ifjú kezét. Megszoríthatta, az épen olyan

zenes volt, mint az övé. Hogy jött ön ide?

— Én a sz . . . i fürdbe indultam.

— Én pedig onnan jövök. A mint megláttam az égést,

a fecskend elé fogattam, s siettem ide. Ön szives lesz

engem kocsiján most visszavinni, mert a lovaimnak még
itt kell maradniuk vizet hordani.

— Igen szívesen.



— Eii pedig igen szívesen látom ont házamnál 8z . . . uii,

úgy is nehezen kapna ott most szállást, mert minden el

van foglalva.

— Igen lekötelez, gróf vir.

A két férfi a biró házánál lemosta magáról a kormot,

ruhát váltott.

— A fürdi vendégek könnyen osientatiónak vennék,

ha ilyen szenesen, égetten hajtatnánk be Sz . . . . ra,

monda Gyula, s véleménye nagyon tetszett a grófnak, <i

maga is úgy találta.

A biró nagyon köszönte az uraknak a segítséget, csak

azon sajnálkozott, hogy az iskola és a paplak is leégett.

A gróf egy perezre félreinté a bírót, mikor menni akart,

s titokban átadott neki száz pengt, hogy a kárvallottak

között oszsza ki. Azért tette titokban, hogy útitársát ne

hozza kényszerségbe.

— Köszönöm, kegyelmes uram. Rögtön ki fogom mind

a két százat osztani ; az a másik kegyelmes úr is olyan

jó volt.

A gróf ebbl megtudta, hogy ismeretlen ismerse épen

azon a gondolaton volt, a mm ö, st még a tárczájából is

épen annyit vett ki ; mintha összebeszéltek volna. — Ez

még sem masinista.

A míg a gróf és Gyula a sz . . . . i fürd felé haladtak,

valami tíz kocsival és hintóval találkoztak szemben, me-

lyek mind meg voltak rakva urakkal, gavallérokkal; né-

melyiken hatan is ültek, s szörny sietséggel iparkodtn'

az égés felé; — a gróf nagyon kérte Gyulát, hogy ne í.

leljen nekik semmit, akármit kérdeznek.

— Ezek léht renommisták, a kik addig ki nem moz-

dultak a helyükbl, a míg baj volt, most aztán, hogy lát-

ják milyen szépen elmúlt a vész, nyargalva sietnek od,i.

s iszonyatosan fognak lármázni, lábalattoskodni, s eg;;'

óra múlva szörny kormosán és lucskosan térnek vissza

a fürdbe; mint a kik egy Aetnát oltottak el. Majd holnap

hallgassa ön el, milyen declamatio lesz a sétányon a h(il-
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gyek eltt, kiki hány eleven gj^ereket hozott ki az ég
üszkök közöl, hogy mászott fel a lángoló toronyba, s

milyen utcza-sorokat mentett meg bátor lélekjelenléte

által ?

Gyula minden szemközt jöv nevét megkérdezé a gróf-

tól 8 feljegyezte tárczájába,

— Mit akar ön ezzel ?

— Egy kis veszedelmen töröm a fejemet. Holnap sorba

járom ezeket a derék urakat, a kik ilyen nagy részvétet

mutatnak ma szerencsétlen embertársaik iránt s segélyt

gyjtök nálok a leégettek számára.

A gróf nevetett az ötletnek.

— Nem rossz. Tréfának igen jó lenne; — ha mulatsá-

gos ábrázatokat akar ön gj'üjteni carricatura-album szá-

mára, akkor ez czélra vezet; hanem ha pénzt akar gyj-
teni az égettek számára, akkor kevésbbé. Egyet talán

megfog ön, a többi szétszalad, vagy alkuba bocsátkozik s

filléreket ir alá. Ah, jótékony czélra nem ilyen ijesztgetés-

sel szokták az embereket összegyjteni. — Annál nekem

sokkal jobb eszmém van.— Adunk müversenyt az égettek

javára.

— Ez praktikus gondolat.

— Hallatlanul magas árakat szabunk ; mentül nag}- obb

lesz a belépti díj, annál jobban fogják magukat törni az

emberek, hogy helyet kapjanak, mert itt mindenkinek az

uraságát kell bebizonyítani. Ezen az utón kemény össze-

get lehet behajtani, a mit különben semmi ékesen szólás

ki nem birna csalogatni az emberek zsebeibl.

— Az igaz. De hol veszszk a versenyhez való mvé-
szeket ?

— Ah, az a legkevesebb. Kitelik az bellünk. Tud ön

énekelni, vagy szavalni?

— Eg}áket sem próbáltam még ; de úgy hiszem, hogy

ha akarom, hát tudok.

— No ez mindjárt egy. Nekem van egy leányom, a ki

-inosan énekel; meg egy mostoha leányom, a ki a zon-
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gorát veri; az emberek kíváncsiak lesznek megtudni,

liogyan énekel és zongorázik egy grófkisasszony? s aztán

akárhogy énekeltek és zongoráztak, ann3d bizonyos, ho^

megszólják ket, hanem ez már egy kis áldozat.

— Nem fognak tle irtózni a grófnk?
— Oh nem. Az egyik megteszi jószivüségbl, a másik

megteszi hiúságból. Ismerem ket. Aztán nekem mind ;i

kett szót fogad.

A gróf olyan elégülten mondta ki azt az utolsó szót,

nehezen is mondta ki, mert egy kis dicsekvés volt benne. -^-

Egy gróf, a kinek a gyermekei szót fogadnak !

Mind a két férfi olyan idején lev dolognak kezdte már

találni, hogy a másiktól megkérdezze: «miután ilyen

összeköttetésbe lépaink, talán jó volna, ha egymástól meg-

kérdeznk kölcsönösen, hogy melyikünket kinek hínak?))

azonban csak mindenik azt gondolta ismét, hogy majd

talál holnap a fürdn olyan emberre, a kitl megkérdez-

hesse, hogy «ki az az én jó barátom, a kivel olyan régi

jó ismeretségben vagyok, de nem tudom a nevét?)) S men-

tül tovább halogatták ezt a kérdést, mentül bizalmasabl)

beszélgetésbe kezdtek merülni, annál kéjitelenebbnek,

ügyetlenebbnek tnt fel azzal szakítani meg á társal-

gást, hogy de én még most sem tudom ám, hogy ön

kicsoda?

Azt kitanulhatták kölcsönösen, hogy egymás társasá-

gába beillenék. Gyula észrevehette a grófon, hogy az okos,

szabadelv, elítélet nélküli ember; a ki szeret ugynn

nemes ember lenni, de másnak is megengedi, hogy az le-

gyen, s azért, hogy ö maga büszke, nem kíván mástól

alázatosságot; megkívánja ugyan, hogy t mindenki úgy

respectálja, mint grófot, hanem azután is úgy bánik

minden emberrel, mintha azok mind grófok volnának.

Viszont is láthatott annyit Gyuláról, hogy ez nem ipar-

lovag; más egyéb genret pedig nincs oka az embernek

kerülni, s megbánni, ha elhirtelenkedett szóval vendégül

találta meghívni házához.
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Gyula úgy gondola, hogy majd a gróf házánál be-

mutat]'a magát, hogy kicsoda?

Nem sokára elérték a fürdt. A gróf megmagyarázta,

hogy merre hajtsanak; a sétány végében egy kis csinos

nyári lak állt, az a gróf tulajdon háza volt, mert mint

monda, itt szokta a nyarat mindig tölteni, nem megy kül-

földre ; hanem inkább más ismerseit is biztatja, hogy

emeljék a hazai mulatóhelyek hitelét. Ha már egyebet

nem tesznek, legalább tudjanak mulatni patriotismusból.

Gyula kocsija behajtatott a csinos kis udvarra, melynek

közepét egy teljes nyilasban lev tulipánfa foglalta el.

Gyula megdicsérte a tulipiferát, a gróf megjegyezte rá,

hogy azt saját maga nevelte — magról. (A gróf régi ker-

tész lehet.)

A gróf elébb szobájába akarta vezetni vendégét, hogy

az hadd piperézze fel magát, midn az asszonyoknak be

akarja mutatni — tudjuk, hogy a férfiak milyen hiúk ;
—

azonban a véletlen meghiusítá ezt az illemszabályi jó szán-

dékot, mert alig léptek a tornáczba, a terem ajtaja eléjük

nyilt, s a két grófleány, kiket a kocsizörgés figyelmessé

tett, a gróf elé jött sietve.

Abban a perczben a gróf három különböz módon
meglepetett arczot látott maga eltt; két leányáét és

Gyuláét, kik az els tekintetre bámulva néztek össze ; míg
végre a nagyobbik grófhölgy kedélj^esen nyujtá egyik ke-

zét Gyula elé, másikat atyjának s mind a kettt szívesen

megszorítva, leplezetlen örömmel monda

:

— Hozta Isten ! Ez már meglepetés. Hol találtál erre a

mi fiunkra, apám?
— Erre a mi fiunkra? kérdé elbámulva a gróf.

— No igen. Fehér Gyulára, a kit annyiszor emle-

gettünk.

A két férfi most egymás felé fordult : most mind a kett
megtudta, hogy ki a másik? Gyula Somlyóházi grófot,

mint hírhedett derék hazafit, becsülte rég; talán valami
t'gyéb is sokszor juttatá e nevet eszébe.

7*



— Valóban sokszor beszéltünk önrl, szólt a gróf.

Többut nem mondott, de ez soknak is elég volt. Már most

jöjjön, hadd mutassam be nonmek. Jól van ön igy is; —
hiszen úgy is itthon van nálunk.

Itthon van nálunk? mit jelent ez a szó.

A gróf neje nem volt a szobában, azt mondák, hogy a

kertbe ment le, hortensiáit átültetni, miket soha sem

biz a kertészre; mindig saját kezeivel ápolja. Kedvencz

virágai.

— Akkor menjünk utána, szólt a gróf s karonfogva

Gyulát, levezeté a kertbe ; ott mutatá be a grófncnak, ki-

nek az még kezet sem csókolhatott, mert a deln keztyi

egészen feketék voltak a hortensia-földtl. A grófn azon-

ban igen nyájasan fogadta vendégét, még azt is meg-

engedte neki, hogy kedvencz virágai átültetésében segít-

ségére legj'en, a mi hallatlan kegy volt a delntl azon

ifjú irányában, a ki akkor cseppent az égbl közéjük.

Az egész család olyan gj'öngéden fogadta t, mint va-

lami régi kedves ismerst; Serena annyi szépet tudott

neki mondani legels találkozásuk órájáról, s hallgatag

testvére olyan szépen tudott pirulni hozzá.

Valami gyöngébb fej ember, mint Gyula, ebben az

els órában agyon-szerelmes lett volna az egész grófi csa-

ládba, elkezdve a derék családfn, annak legifjabb virágáig

:

hanem Gyula elég szerencsétlen volt, vagy mondjuk in-

kább szerencsésnek, elébbjárni az eszével, mint szivével.

Akármilyen szépen mosolyog is az ég a földre, azért

az egyik mégis ég, a másik föld, s mekkora ür van a kettí'í

között? azt még eddig csillagászok nem birták számokkal

kifejezni.
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MVERSENY FÜRDN.*

Estére még egy pár fiatal úr vetdött Somlyóbázi gróf

házához: egy Halomi Aladár gróf, derék, csinos fiatal

ember, szke szakállú, szelid, behizelgö modorú ifjú, meg

egy bánáti földesúr: Rajcsovics Szilárd; bár nem mágnás,

de azért mágnás-számba megy ; ers fekete szemöldökei,

sr szakálla, olajbarna arczszíne bizonyítják szerb ere-

detét; egyébiránt mindenki tudja róla, hogy dühös ma-

gyar, minden ultránál ultrább, ki még saját magának is

opponál, s annyira szabadelv, hogy hama azt mondanák

neki : gyere pajtás, vetkzzünk le mezitlábra, adjuk oda

csizmáinkat azoknak, a kiknek nincsen, s magunk men-

jünk fát vágni és kapálni, bizony mondom, megtenné

;

pedig azért aristokratább a chinai császárnál.

Ezekkel együtt a gróf és a kisasszonyok szépen kifzték

a tervet, hogyan fogják a jótékony mversenyt rendezni;

a két grófné próbáit is adta egész készséggel a zongora

mellett, játékban és énekben tanasítható képességének

;

azután a hölgyek szobáikba távoztak, a férfiak pedig félre-

vonultak a pipázóba s ott folytatták a beszélgetést.

— Barátom, szólt Rajcsovics Somlyóházyhoz, tudja a

magas mennyk, hiszen szép-széj) az a concert; ha épen

kell, még magam is fellépek benne s elfújok egy tilinkón

valamit; de az engem nagyon undorít, hogy mi itt ettl a

szájtátó publicumtól kolduljunk valamit, mikor, ha né-

gyen-öten összeállunk, saját zsebünkbl kidobhatjuk azt

az összeget, a mit így száz embertl kell összekunyorál-

'' Hangversenynek nevezték eddig; de ez a szó nekem nem
elég (legtöbb új szavunkkal így vagyok), mert még abban az eset-

ben sem kifejez, ha pusztán énekelnek és muzsikálnak benne

;

ha pedig szavalásra is kerül a dolog, épen képtelen : mert itt a

mvészet versenyez — ha versenyez — és nem a hanger.
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mmk. Tudja patvar, én még a más részére sem tudok

kérni, inkább odaadom az ingemet magamról. Mennyi kell

arra a leégett templomra ?

— Nem arról van itt kérdés, szólt a gróf, szép csen-

desen végighallgatva a fiatal földesurat, ki e rövid beszéd

alatt három pamlagra ült le és ugrott fel újra. Tudom bi-

zony, hogy egy pár ezer forint miatt nem siratnának meg
bennünket az unokáink, de nem arról van itt szó. A mi

szerepeink nagyot változtak. Vagy veszitek észre, vagy

nem, annyi bizonyos, hogy mi, kiket földesuraknak ne-

veznek, nem vagyunk ennek a népnek többé urai, de le-

hetünk jó barátai. Ezeltt az volt a viszony közöttünk,

hogy a paraszt felszántotta földeinket, learatta gabonáin-

kat; mi megtizedeltük borát, búzáját, viszont ha háború

volt, hadakoztunk helyette ; viseltük az ország hivatalos

terheit, s ha valahol veszély támadt, vagy kár esett, kiki

segített a maga emberein, s nem folyamodott a szomszéd-

jaihoz. Ez ide s tova másképen lesz. — Én két év eltt

örökváltság utján felszabadítottam jobbágyaimat, tíz év

óta küzdök közteherviselés, adóegyenlöség mellett ; s a

jöv évtizedben bizonyosnak hiszem az idt, a melyben

nem lesz különbség köztünk és jobbágj^aink között egyéb,

mint az öltözet; még ez is amazoknak az elnyére.

— Hogyan?
— Mert kényelmesebb, olcsóbb és tartósabb mint a

miénk. A ki ezt az intését a sorsnak birtokos uraink közöl

át nem látja, az tíz év múlva szegényebb lesz az utolsó

parasztnál, s szánni sem fogja senki, hanem nevetni fog

minden ember azon a szerencsétlenen, a ki több ezer

holdnyi birtok mellett tönkre jut. Ti csak parádénak ve-

szitek az egyenlség eszméit, mik mellett oly szép dictió-

kat tudtok tartani, azt hiszitek : ez csak egy líj czifra gomb

a ruhán ; én pedig azt mondom, hogy ez egy egész új

öltözet. Bele kell magunkat találnunk. Fel kell magunkat

sok olyan dologtól mentenünk, a mi eddig nálunk az urat

jellemzé. Nem mondnjn. liogy czutíni a >j,vn\' is járjon díi

1
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róczban és fogja maga az eke szarvát, meg hogy szakácsot

ii(! tartson, hanem éije be pirítós kenyérrel ; azt sem mon-

dom, hogy asszonyainkat szoktassuk a zongorától a gu-

zsalyhoz; hanem azt igenis mondom, hogy a ragyogásról

le kell mondanimk, mert ez nem a miénk többé, az már

nemzeti tulajdon. Ez legyen épen olyan közös a tisztelt

publicummal, mint az titcsinálás és adófizetés. — Min-

denre, a mi közügy, a közérzületnek kell contribuálni
;

nem szabad és nem lehet annak többé egyesek áldozatai

után emelkednie. A protectori szerepet letettük és beáll-

tunk a nemzet közmunkásai sorába, s elég szép feladat,

ha azt bo tudjuk tölteni jól. Öt-hat magyar mágnás —
maBcenásnak — annyi a kiáltó szükségekhez képest, mint

a csepp a tengerben ; de öt-, hatszáz mágnás — kitartó

publicumnak — ha nem épen tenger is, de mindenesetre

hajókázható víz. Azért csak szoktassuk mi a közönséget

ahhoz, hogy vegyen részt a közügyek pártolásának dicsö-

st'gében, s ne bízzon mindent földbirtokosai buzgóságára,

mert ha egyszer azután azok is el találnak esni, akkor

zátonyon vagyunk mindenestül.

— Tudja patvar, nem tudok velk összeférni. A leg-

nagyobb uraság közelléte nem geniroz annyira, mint egy

ártatlan lateineré (a bánáti földesúr nem is gyanította,

hogy Fehér Gyula is az). Ha én valakinek valami köz-

czélra ezer forintot adok, azt mondom neki : itt van, dugd
el

; ne mondd senkinek, hogy kaptad, és meg ne próbáld

köszönni, mert elszaladok; ha pedig ezek közöl vala-

melyik tíz forintot ad misemondó ruhához, vagy elszaval

egy verset valami jótékony hang\^ersenyen, ha járat egy

pár hírlapot, már azt akarja, hogy a nevét minden ujság-

l)an kinyomtassák, hogy verseket írjanak hozzá s minden
I mber ujjal mutogassa az utczán: «íme itt megy az a ne-

vezetes ember, vagy asszonyság, a ki ezért meg azéit nagy

hazafi, vagy honleány ». — Vigye a patvar, inkább fizetek

helyette, csak ne halljam, hogy más dicsekszik azzal, a
mit adott.



De hát baj ez? kiáltott közbe Gyula nevetve. (Somlyó-

hiiziiiak jól esett, liogy Gyula nem érezte magát sértve e

beszéd íiltal.)

— Hogy a tatái ba ne volna baj? pattogott a bánáti úr

;

én ott hallgassam, hogy Torhányi Máté uram mint dicsek-

szik azzal, hogy ö száz forintot adott egy zártszékért: ol-

vassam liároni lutig valamennyi rongyos ujságtokbé)l sor-

ban, hogy ezek meg ezek a mágnások egy leégett templom

javára fürdi concertet adtak, s ott derék gyapjukereske-

dnk Torhányi Máté úr száz forintot adott egy zártszék-

t rt : azután egy sonettet Torhányi Amáliához, a ki a kar-

pcrc'czét áldozta fel e czélra ; mert kitelik ez ettl.

— Kérem, líérem, szólalt fel Halomi gróf, meglehet,

hogy valamelyikünk szerelmes bele.

— Hát hisz én nem sértettem meg ; de nekem nem
tetszenek ez emberek, mert kevélyebbek, hiúbbak és rá-

tartóbbak pénzük miatt az els zászlós úrnál, s kapnak az

alkalmon, ha azt akarják, hogy a börze asztaláról be-

seprett olcsó ragadmány hulladékait az ember hazafiúi

áldozatoknak nevezze.

— No és hadd nevezzék annak, vágott közbe Gyula, ki

kezdett e vita alatt elemébe jönni. Miéi-t ne vetnk ki az

adót — közérdekbl — az emberi hiúságokra, kiváncsi-

ságra, ha ezek oly könnyen megadóztathatok? — Azután

azt sem kell egészen feltenni, hogy az a lateiner publicum

mind olyan tetszelg, kitnni vág^'ó. Mennyi nemzeti ügy
virágzik a közéj^osztály részvéte után, a mit az még csak

áldozatnak sem akar tekinteni. Hisz az irodalom, köz-

iskolák, takarékpénztárak, gazdasági egyletek mind olyan

conventionatus lábon állnak, hogy azokról soha sem tudni,

ki kegyelme tartja fenn? Követeli-e valaha eg\' könyv

megvevje, vagy egy színházba járó, hogv' öt megdicsér-

jék, hogy háládatosak legyenek hozzá? pedig általa él iro-

dalom és mvészet; ön nem találja genant állapotnak

búzát, vagy repczét adatni el a piaczon, s ha Torhányi

urammal megalkudott az egynyiretüre, eszébe sem jut,
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hog.v milyen büszke képpel fizet éi-te majd ez a pénz em-

bere : hát akkor ugyan minek restelkednék, ha az a kér-

dés kettnk között: «ím én önnek egy szép dalt fogok

énekelni, egy derék verset szavalok, egy szép furcsaságot

trombitálok el, ha tetszik megadhatja az árát, ha nem

kell, odább mehet » ? Talán az, ki dalait árulja, alábbvaló

ember, mint a ki gyapját adja el'?

Somlyóházy kezdte észrevenni, hogy Szilárd nagyon

összehúzta sötét szemöldeit, s sietett tréfásan félreirá-

nyozni a vitát.

— Az a vége a beszédnek, hogy miután az indítvány

határozatba ment, te pedig igen széjjen tudsz gordonkán

játszani, magad is részt veszesz a versenyben.

— Én ? kiáltá talpra pattanva Szilárd, én ?

— No ne ütögesd úgy a melledet, mert fájni fog, —
Még pedig saját szerzeményedet, azt a szép hajnalköitét,

a mit én úgy szeretek.

— No iszen akkor lássanak Sz . . . on hajnalköitét

!

— Ne esküdjél, ne esküdjél; Serena fogja kisérni zon-

gorán.

— Ah ! Sokkal szebb lesz az, ha ö egyedül játsza zon-

goráján ; én jobb leszek oda lenn tapsolónak, vagy billét-

szedönek.

— És ha én azt mondom, hogy magam fogom a kar-

mesteri szerepet viselni?

— Kicsoda? Te? Te magad, Somlyóházy gróf, saját sze-

mélyedben? Te fogsz régens chori lenni? A kapellmeister

?

No akkor én leszek brugós. — Kezet ide.

Szilárd azt hitte, hogy a gi"óf csak tréfál ; ez azonban

hirtelen felcsapott, s többé lehetetlen volt a visszavonu-

lás. Most már csak abban keresett vigasztalást, hogy osz-

tályosai is lesznek e bajban.

— Hát ez mit fog csinálni ? kérdi Halomira mutatva.
— Ez furulyázni fog.

— Szép. Hát ez a másik? Czimbalmozik?

— Nem tud hozzá. Ez GarayKont vitézét fogja szavalni.
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— Hm, veszedelmes ember. Még a nevet sem tudom.

— Fclu r Civvila.

(lyula im ^liajtá magát tréfás bizalommal.

Mit\lc fnilxT az? krinh' Sdinlyí'ilülzytól Szilárd, de

i'igv. liogy Gyulának is kellett hallani.

— Ez barátom, szólt a gróf mosolyogva, ez egy lángész.

— Az ördög! kiálta az fel: Az su nem rang, se nem
hivatal, se nem mesterség. Mi hát mégis?

Gyula tréfás komolysággal felelt rá :

— Szegcsináló mesterember.

Szilárd kezét nyujtá neki.

— No hát üdvözöllek, szegcsináb) mester baráiom.

— Mon.ltani ugy-e, szólt másnap a bánáti földesiír

Somlyóházinak: nem megmondtam? Én elvállalom a

kedvedért a colportenrséget ; vöfélj-kedem, verbuválok,

mint a bolond, a mversenyedre részint publicumot,

részint komédiást; no iszon szép tapasztalásokat aratok

mindenfell. Egy helyen azt mondták, hogy ugyan már
nem szégyenlenek ilyen nagy urak koldulni? másutt a

drágaságról kezdtek el beszélni, hogy mennyi mindenre

kell pénzt kiadni ; akadt olyan okos, a ki felvilágosított

felle, hogy ha biztosítva lett volna templom és torony,

most kárpótolnák érte a községet, mért nem biztosították?

Egyik fitymálta : mire való az ? szavalni, énekelni ebben

a melegben: ülni egy helyen, mikor odakinn olyan szép

ido \ aii : másik j(') tanácscsal szolgált, hogy ne compro-

mittáljuk magunkat úr létünkre, léptessük fel inkább a

czigánybandát. azzal is egyre megyünk. Hát még azután

a kiket k sz\( ik szólítottam fel, ott kaptam nekem való

\ Iliászaival I I?egjóbban jártam még, a hol egyszeren kine-

vettek s azt mondták, hogy csak tréfálok : lehetetlen az.

hogy nobel emberek komédiázzanak a publikum eltt

!

Egy szigorú mama majd leforrázott, mikor azt mondtam,

hogy a kisasszonya fújjon el agy nótát á publikum eltt;

hogy kinek nézem én ket? Egy ember, a kirl tudom,
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hogy furulyáz, majd megdiicllált, mikor arra kértem, hogy

nem tilinkózna egyet velünk? Azután tudtam meg, hogy

titokban verseket ir a szamár, s azt várta tlem, hogy

azoknak az elszavalására szólítsam fel. — Egy gazembert

meg alig tudtam lerázni a nyakamról, hogy ö föllép

magántánczban magát produkálni ; alig birtam vele meg-

értetni, hogy itt nem lesz bukfenczhányás. Hanem azután

legszebben jártam Torhányiékkal. Tudtam jól, hogy

iVmália kisasszony szokott énekelni, hallottam elégszer

;

mindig hamisan énekel és ütenyrl nincs fogalma; meg
is örült neki nagyon, és rögtön megígérte a közremkö-

dést, még én magam olyan bolond voltam, hogy segítettem

neki keresni a hangjegyek között, hogy mit énekeljen?

hát a mint hazaérkeztem a vöfélyi krútból, az asztalo-

mon találok egy levelet, kívül rá van írva «100 pengvel

terhelve)), mintha én diligeneeos posta volnék, a kinek

csak a borítékra szabad nézni. Azt a levelet Torhányi úr

küldi és azt írja benne : hogy igen sajnálja, hogy Amália

hirtelen rosszul lett, s nem vehet részt a müversenyben,

hanem íme küld a költségek fedezésére száz pengt. Én
rögtön megfordítottam a borítékot, belepakoltam a száz

pengt, lepecsételtem, s ráírtam, hogy « köszönik a száz

forintot, a költségek már egy névtelen úr által fedezve

vannak ; arról a hirtelen rosszullétrl pedig orvosi bizo-

nyítvány váratik, mert ez a regula ».

— Hova írtad ?

— Kívül a borítékra. Ha az enyimre kívül ráirta,

hogy száz forint van benne, ráírtam én az övére az egész

tartalmát.

— No de az nagy gorombaság.

— Legyen az. Meg van érdemelve. Ezek az emberek,

ezek a pénztzsérek formaliter lenéznek bennünket. Egy-

más között épen olyan megvetleg, olyan kicsinylleg

beszélnek rólunk, mint a hogy a színpadi bárók és grófok

szoktak beszélni (néha az igaziak is) a iateinerekröl. —
Egyenesen azt akarta velünk tudatni : hogy a mi mulatság
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az rangjához, a ki elkel bankár s tsgyökeres gj'apjú-

keresked, a ki, ha saját magáról beszél is, per nagyságos

lír czimezi magát s ezüstös libériát hordat az inasával

ebben az átkozott melegben, s minden palaczk pezsgvel

kijön az utczára, hogy lássák, mit iszik, s ha a zöldben

reggelizik, akkora ezüst theakannákat állít ki, mint egy

torony, s gúnyosan mosolyog rajta, hogy gróf Somlyó-

házy kisasszonyai azalatt egj'szer üvegpohárból szür-

csölik a savót. De hisz én nem tröm ezt a fajt, s köny-

nyebb a lelkemnek, ha a tyúkszemére léphetek s azt sem

mondom rá, hogy «pardon ».

— Nem kell azon indulatba jönni, uram, szólt közbe

Gyula ; minden ember, a ki önálló, büszke azok iránt, a

kiktl nem függ.

— Kérem, nagyon sajnálnám, lia ön vett volna vala-

mit magára azokból, a miket mondtam. Tudom jól, hogy

ön is iparos és speculál ; s ón az iparnak és speculátiónak

nem vag^^ok ellene ; st ha észszel és becsülettel viszik

a kettt, hazafiúi feladatul is szépnek találom ; de utálom

a szédelgket; ezeket a senki- és semmiembereket, a

kiknek semmi vállalatuk sincs, mint a szerencse, a börzei

árapály, a kiknek minden mesterségük a contremine ; a

kik milliomosokká lesznek anélkül, hogy valami iparágat

felemeltek volna ; de azért elismert tekintélyek ; díszpol-

gárok, jótékony intézetek elnökei, közhasznú társulatok-

ban választmányi tagok; protectorok, miecenasok, ber-

ezegek! s ha kérdi az ember: miért? azt felelik rá,

hja, mert ez nagy ember; de miért? milliomai van-

nak ! Hol' vette ? nem tudja senki. Egyszer azután vélet-

lenül nagj'on beüt, a hausse vagy a baisse; a nagy ember,

a protector, az elnök, a maícenás egy hét alatt épen úgy

elveszti a millióit, a hogy szerezte. Ha magunkforma

ember tönkre jut, azért mégis csak nemes ember marad
;

de mivé lesz az ilyen pénzherczeg, ha pénze elmúlt?

— AzonVtHii mit tíivto/jiak -,\ mi biingverstniyünkre ezek
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a te etpectoYSíiióiá? szakítá felbe a nemes haragot Som-

lyóházy gróf. Ennek itt úgy is hiába beszélsz, mert ez egy

megforditott parvenü: egy polgárrá lett nemes.

— Jól van, hát nem beszélünk errl többet szegcsináló

barátom.

Azzal leültek a komoly férfiak az asztalhoz, megcsinál-

ták a programmot, nagy komolysággal és jó tapintattal s

másnap estére kitzték a mverseny óráját.

Másnap estig ersen dolgozott a contremine, még pedig

oly ügyesen, hogy alig lehetett észrevenni, kik ássák az

árkokat. Pletykabeszéd, mendemonda elszabadult, rágal-

makat költöttek a hangversenyadókra, s a benne rész-

vevkre gúnyt, kötekedést nekiszabadítottak; hanem az

mind nem rendítette meg a gróf híveit; k álltak, mint

a szikla.

A mverseny napjának reggelén minden fürdi család,

gavallér és mulató vendég kapott meghívó leveleket,

melyekben Borcz uram, a gazdag birkás invitálja a válo-

gatott közönséget magához, rózsaligeti új kastélyába, egy

kis barátságos nyári mulatságra, mely el fog tartani más-

nap reggelig.

Itt már lehetett sejteni, hogy Torhányi uram dolgozik.

A contremine igen ügyesen volt ásva: lehetetlen, hogy

ez estén Somlyóházyék hangversenyén az eladókon kívül

valaki jelen legyen. Milyen szógyen lesz naár az is, ha el

kell azt halasztaniok.

De a gróf hívei rendületlen álltak s nem vonták vissza

hirdetményüket ; ket nem hatotta meg a panique
; pedig

tudták, hogy az egész fürd hivatalos Rózsaligetre.

Este azután olyan tele volt a mversenyi néz terem,

hogy ember nem mozdíthatta benne a tagjait, bejött rá

az egész provincia ; a gúnyolódok, kötekedk tapsoltak és

éljeneztek, csakúgy rengett; a gróf úgy dirigált, akár egy

maestro, Cecil úgy énekelt, mint egy angyal, a bánáti úr
ugy trombitált, mint egy triton, Serena úgy zongorázott,

mint egy istenasszony s Gyula úgy szavalt, mint egy héros !
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A/ fm'sz mulatság pompásan ütött ki, mindenki meg
\()lt i ]c^i(l\ ( : í\7j égettek számára begylt annyi, hogy

t'pítliettfk Ix'lölc iskolát és paplakot.

Ilyen ez a mi kíizönségünk, külön-külön akármilyen

ak:icziu.^k<)(l(» is, de együttvéve szeretetreméltó.

... A v()zsaligeti nyári mnlatságra pedig Torhányi

úron és kisasszonyán kivül csak egyetlen egy ember

jelent meg a környékbl; hogy az ki volt? azt megmon-
dom majd a jöv pillanatban; ellenkezleg pedig eltávo-

zott a gazda tulajdon egyetlen fia, Adorján a mulatság

elül s átment a sz . . . i fürdbe mversenyt hallgatni,

míg apja a kedveért otthon dáridé)t rendezett. Ott hagyta

az egész kompániát.

A CONTEEMINE.

Az, a ki Torhányi úron kívül még megjelent a ré)zsa-

ligeti kastély megnyitási ünnepélyén a hivatalosak közöl,

senki sem. volt más, mint Ludvéghy l)ár(').

Semmi okunk sincs eltitkolni a feletti csodálkozásun-

kat, hogy Eózsaligeten kastélyról beszélnek, mert az

valól)an hallatlan tünemény lehet. A[ég pedig nem valami

vályogresidentiáról van szé), a mit pipás nemes ember

saját maga kastélynak szolcott titulázni, hanem valóságos

egyetemleges, vaskiiítt si s, erkélyes kastélyról, a miben

negyvenkét vendégszoba van, s torony a közepén, cscn-

getyüvel.

Az egész világ töri azon a t'cjí't, hogy mi lelhette Borez

uramat kés/i vénségére? O neki ])al()ta, költséges épít-

kezés ! a ki az épületet csupán csak arra vahuiak tartá.

hogy ember és barom meg ne ázzék; a ki annyira szerette

mindenben a közönségest, a szegényest válogatni, hogy

Pesten sem sz;illt soha.valami díszesebl) fogad(')l)a, hanem
kikereste niagiínak a Két kecskét, vagy más alfélé régi

korbeli csárdát, s ott is összepörölt a korcsmárossal, ha
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neki a legjobb szobát adta, mert nem illeti az a birkás

embert, a kinek a cserény alatt is meg kell hálni.

És most egyszerre palota

!

Pedig nem ment ám el az esze Borcz uramnak vénsé-

gére : tudta , hogy mit kaszál ?

Azt már vette észre, hogy fia nem akarja elvenni Tor

-

hányi Amáliát, mert Serena grófnért bolondul. — Tehát

ha már bolondul, legalább okosan bolonduljon érte : tudni-

illik vegye el. így a mi kárt tett Amália elhagyásával, a

grófnvel annyi hasznot hozhat vissza. Hogy a grófnt

megnyerhesse : neki is meg kell mutatni, hogy úr.

Egy napon arra a csekélj^ségre kérte fel Borcz uram
Ludvéghy bárót, hogy engedje meg ö neki, — de Írás-

ban, — hogy holmi szükséges építkezéseket tehessen a

bérlett jószágon. Ludvéghy báró, a hogy már tudjuk róla,

nagyon jól ismerte a pomádékat; de még ilyen pomádéba

l)ele nem ült soha, mint a milyet Borcz uram csinált szá-

mára; — a szerencsétlen Írásba adta, hogy építhet Borcz

uram Kózsalígeten, a mennyit neki tetszik, csak tessék.

Fél esztend alatt nagy kastély, mellette aklok, pajták

emelkedtek a régi szennyes udvartól távol ; ölték a pénzt

a sok épületbe, a téglavetnek éjjel-nappal volt dolga s

nem akadt egy jó indulatú ember, a ki Ludvéghy bárónak

az alatt megrántotta volna a gérokkját, mondván : «uram,

ugyancsak építenek ám a jószágodon; mire a haszonbéri

szerzdés lejár, annyi épület lesz rajta, hogy soha ki nem
tudod fizetni az árát ! » magának Ludvéghynek pedig nem
volt esze erre rájönni.

Igen szépen el volt intézve, hogy Borcz uram lassan-

kint Kózsaliget haszonbérljébl annak tulajdonosává

váljék. Akkor aztán — lehet a grófn után tudakozódni

Adorjánnak.

Ez azonban mély titok volt még, s az érdekelteken

kívül senki som tudott még felöle semmit, azok pedig

még egymásnak sem szóltak felöle soha.

Torhányi úr még mindig kedves leend nászurának
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novoztc a birkást, mikor összejöttek, s olyankor mind a

két kezét a zsebébe szokta dugni, mintha már ott rizné
azt a százötvenezer forintot, a mit az vlegényi váltság-

díjul fog fizetni.

Furcsa! vlegényi váltságdíjat fizetni.

Valamint Borcz uram is minden intézkedését úgy vitte,

mintha Torhánj-i Amália kisasszonyt várná haza leend
menyéül s sok tárgyban kikérte az érdemes Kalmár taná-

csát : milyen Ízlése van a kedves kisasszonynak a lakás,

a bútorok tárgyában? jobban szereti-e a porczellánt, vngy

az ezüstöt, a selymet, vagy a bársonyt? a festést, vagy a

sznyegezést? s e fölött sokat correspondáltak, mintha

minden a legkomolyabban menne. Pedig mind a kett

tudta jól, hogy abból már nem lesz semmi.

Mikor a sz . . . i fürdrl Torhányi irt Borcznak, hogy

nagyon szeretné, ha a tekintetes úr holnaputánra az

egész fürdi közönséget meginvitálná magához mezei mu-
latságra íiz — és Amália kedveért: Borcz uram, ki soha

életében vendég kedveért meg nem erltette magát, olyan

természetesnek találta e kívánságot nyomban teljesíteni,

hogy válasz gyanánt másnap már a meghívó jegyeket

küldte Torhányinak in bianco, a bankár ii-ta fel maga
rájuk a czimet, a hogy legjobbnak találta.

A mint látjuk, tehát a kölcsönös egyetértés a legszebb

volt a két derék férfiú közt.

A kit azonban személyes czimzettel hívott meg maga a

birkás, az Ludvéghy báró úr volt, ki ott közel a sz . . i

fürdhöz lakott s be is szokott oda rándulni, a mikor

azután nagyon szerette azt mutogatni, mintha gróf Som-
lyóházyékat boszantaná jelenlétével ; a kik pedig t fel

sem vették.

Az ünnep.'ly naijjáu tehát Torlianyi uramon és kis-

asszonyán kívül nem jelent meg más Rózsaligeten, mint
a báró. Ellenben eltávozott hazulról Adorján. A vle-
gény a menyasszony ell.

Az ilyen eseteket ez életben fatalisokiiük szokták ne-
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vezui. Hanem hát mire való az okos ember, ha nem

arra, hogy a balsorsot hasznára forgassa?

Torhányi iir nagyon mutatta, hogy mennyire meg van

illetdve az által, hogy Adorján épen most nincs idehaza;

pedig gondolta magában, közelednek az én százötvenezer

forintjaim, szép csendesen közelednek, mint egy nyáj

szomjas bárány az itató felé ; csak hadd járja az úrfi a

bolondját.

Borcz uram még jobban haragudott azért, hogy annyi

szép vendég megvetette uri meghivását, ámbátor a leg-

szépe és legjava még is eljött; de hogy ö is gondolt magá-

ban valami jót, azt az ebéd fölötti étvágj^áról nagyon ki

lehetett venni. Ha nem lett volna megelégedve a sorssal,

bizonyosan nem evett volna annyit abból a pástétomból,

a mit az erddi urasági szakács készített roppant pénzért.

Borcz uram e napon rendkívül splendidus volt. Meg-

mutatta, hogy ma minden áron ünnepélyt akar tartani

:

nagy és fényes ünnepélyt. Ha el nem jöttek a sz . . . i

nagyságos és méltóságos urak, itt lesznek a tekintetes és

nemzetes urak, környékbeli tiszttartók, rövid földes urak,

mezei honorátiorok, az etiquettel nem sokat körülményes-

kedö derék emberek. Azok majd megjelennek a hívásra,

ha mindjárt a lakoma napján kapják is az invitátiót.

Azokat lóhalálában felidéztette.

Különös gondja volt neki a meghívásoknál valamire.

Arra, hogy olyan családot nem hitt meg, a melyben valami

trhet arczú kisasszony, vagy tensasszony fordult el, a

kitüntetettek mind tisztes meglett matrónák voltak, vag.y

pedig olyan szerény hajadonok, a kik notoríe rosszul

választják a színeket arczaikhoz. Mit akart ezzel? azt ö

bizonyosan nagyon jól értette.

Nem is csalatkozott jó emberismeretében ; délután négy

órára, a mikorra az ebéd ideje volt kitzve : a meghívott

compossessor urak és asszonyságok mind jelen voltak az új

kastélyban ; látni lelietett a Napóleon óta elmúlt dívatok

minden esztendei mutatványait, együtt, szép összeség-

Jókai: Felfordult világ. 8
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ben ; látni lehetett igen sok becsületes, hanem kissé rán-

ozos cs naptól megsütött arczot, jó izmos tenyereket, miken

fölösleges volt a keztyüviselés, mert csuklóig úgy is más
szín volt rajtuk a br, mint azontúl; valamint igen sok

tisztességes fökött, elre és hátrafelé csapottat, s frizu-

rákat, a miken nagyon kevés javítani, vagy elrontani való

maradt hátra.

Ebben a társaságban a szépek között is szép Amália

valóban úgy ragyogott, mint egy nap. Valóban nap volt

;

Borcz úr gondoskodott számára felhkrl. Vaknak kellene

lenni, a ki bámulatos szépségét meg ne látná, a kit

bájainak látása el ne ragadna, a ki meg tudna állni fele

utón, ha feléje indult . . .

Ilyen vak ember ugyan volt már egy a világon ; Ador-

ján úrfi volt az, elég nagy kárára apjának; de hátha . . .

... De hátha Ludvéghy báró szerencsésebb talál lenni,

mint volt.

Oh ez a zsiros tenyer birkás nem olyan együgy
ember, mint a milyennek szeretné magát mutatni

!

Az öreg Borcz iszonyú kedves ember volt ma. Mintha

feladatul vette volna, hogy minden vendégét mulattassa,

úgy enyelgett, úgy pajkoskodott velük. maga kezdte

meg a pompás lakoma után a tánczot ; nem volt ugyan

olyan híres tánczos, mint fia ura, de csak is eljárta még
a kállai kettst ; éjfélig nem hagyott békét a vendégeinek,

mulatniok, jól mulatniok kellett; ha kifáradtak, punchot,

fag}'laltot, barbarászt hordatott közöttük, a sok becsületes

ember összeitta mind a hármat.

E közben biz az megtörténhetett, hogy a báró egyet-

kettt tánczolt Amáliával is, s nincs benne semmi külö-

nös, ha azután is vele beszélgetett. Senki sem volt a

társaságban olyan feltn szép, mint ö ; akár egy camélia

a mez közepén. Az is meglehet, hogy mint nag^' világhoz

szokott kisasszony, inkább rá termett arra, hogy a bár(')-

val valami beszélgetést tudjon kezdeni, mint a nemzetes

urak szerény kisasszonyai. Hanem hát cl)bcn senki sem
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talált semmi különöst ; Torliáiiyi uramnak meg épen esze

ágában sem volt, hogy tördjék vele, már megcsinálta

a jó üzletet a kisasszonyával; arra, hogy az miként viseli

magát, neki semmi gondja; ez nincs a contractusban sti-

pulálva.

Borcz uram egy tánczszünet alatt alkalmat vett magá-

nak a báróhoz vetdni. Mosolygott, köhécselt, hamisan

kacsintott.

— Ej, ej, ej, báró úr. Nem szeretem a dolgot, nem sze-

retem a dolgot.

A báró hüledezve kérdezé, hogy mit nem szeret a

jó úr?
— Dejszen báró úr, látom én, a mit látok. Látnak az

én szemeim jól. Hanem a báró úr szemei is ugyan gonosz

szemek.

A báró zavarában a szemüvegét kereste, mintha azzal

akarná megnézni, hogy milyenek hát az szemei?

— Látom, hová kacsintgat ; látom azokat a pillantáso-

kat. Ej, ej ; báró úr ; az a leány már menyasszony ám ; az

a leány az én fiam menyasszonya ; nem szabad ám már

ott galibát csinálni.

Ludvéghy esküdni akart, hogy neki esze ágában sincs,

a mint hogy nem is volt ; de Borcz nem engedte szóhoz

jutni.

— No, no, no, hiszen én nem izgágáskodom ; az bizo-

nyos igaz, hogy a leány nagyon szép leány, capitális leány,

akárkinek is megakadhat rajta a szeme; hanem csak

tessék tekintetbe venni, hogy az már menyasszony, Ador-

ján mátkája, egy pár hét múlva meglesz az esküvje, tehát

tehát ne tessék neki életre-halálra udvarolni.

Azzal nagy nevetgélve és hunyorgatva ismét elhagyta a

bárót, ki eltt Amália most már kétszeresen kezdett érde-

kes lenni. Menyasszony; Adorján mátkája, pár hét múlva

akarnak esküdni ; — ez megérdemli a fáradságot.

Most már halkabb suttogással beszélt a bárt) Amáliával

s mélyel)l)en nézett annak szemeibe a legkíizelebbi tánez
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alatt, s a mint melegebben nézett annak arczára, az is

annyival elevenebb volt. így történik az mindig a vi-

lágon.

13orcz uram úgy tett, mintha rájuk sem nézne s kezeit

dörzsölte örömében, a mint úgy látta ket együtt suttogni.

A tánczterem jázmin- és rhododendron- bokrokkal volt

feldiszitve, miket a birkás Pestrl hozatott ide nagy pénzért,

egy ilyen bokor alatt állt egy karos szék, melyen Amália

szokott ülni, ha a tánczból visszatért, a mellett meg volt

egy gömböly kartalan szék ; arra tette le a báró kalap-

ját, midn t tánczba vitte.

Borcz uram észrevéve, hogy Amália egyik keztyüjét

ott feledte a karszéken, s szép csendesen odasomjiolygott,

s mikor a füzértáncz szövevénye minden ember figyelmét

lefoglalá, akkor felvette a karszékrl a félkeztyt s bele-

haj itá a báró kalapjába.

Azután rávárt, míg a füzértánczban elviszi valaki

Amáliát, a báró melll, s ez egyedül marad. Akkor oda-

lopózott a háta mögé.

— Hm, hm báró úr; kegyed tánczosnéjának ugyan szép

fehér keze van.

— Azt nem tagadhatom, Borcz uram.

— Hihetleg azért vetette le félkeztyjét, hogy lássák,

milyen fehér keze van.

— Borcz uram olyan sokat tart az etiquettere, hogy

azt is észreveszi, ha valaki fél keztyü híjával tánczol.

— Kivált, ha sejtem, hogy az a félkeztyü hova lett?

— Ugyan hova lehetett?

— Ha jól láttam, egy olyan világos, rózsaszín kczty

a l)áró úr kalapjában van.

Ludvéghy zavarultan monda

:

— Micsoda ? Én nem tettem oda.

— Ah ! azzal azt akarja mondani báró úr, hogy a kis-

asszony maga hajította bele ; szólt rá Borcz uram nehez-

tel nevetéssel. Ha ha ha ; ez nem volna rossz, talán saját

kalapjának nézte volna a kisasszony.
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Hölgy-keringö volt, a bárót elvitték Borcz uram elöl,

visszatért helyette Amália.

Borcz úr atyai komolysággal kezdett vele beszélgetni.

— Nem vesztett el valamit, Amáliácskám?

— Én ? nem, felelt a deln fanyaron.

— Gondoltam ; a félkeztyjét.

— Oh nem, otthagytam, a hol ülni szoktam, a széken.

— Vagy úgy '? már az más. Én mást gondoltam ; imént

láttam, hogy a báró úr egy világos rózsaszín keztyt föl-

vett a földrl, s azt megcsókolta és azután a kalapjába

tette. No csak hogy nem a kegyedé volt. Engedje hát azt a

szép kezét megcsókolnom.

Amália keztyütlen kezét nyujtá neki, a másikat ruhája

fodrai jól elrejtek ; halavány volt, mint a fal, s nemsokára

ismét piros lett, mint egy tetten kapott gyerek. Pedig még

nem vétett semmit.

Borcz uram mosolyogva ment odább, s egy óráig éjfél

után vissza sem tért a terembe. Látni lehetett, hogy leült

Torhányival kártyázni, a mi soha sem volt szokása, és

vesztett nagy pénzeket, olyan könny szívvel, mintha az

csak polyva volna.

A báró és Amália pedig most már félénk bujdoklással

találkoztak, s elfogult kebellel váltottak szót ; Ludvéghy

valóban elrejté keblébe Amália félkeztyjét s a leány nem
merte azt keresni. És azután elkezdték egymást kerülni s

csak messzirl néztek össze : ez már rossz jel.

Éjfél után két órakor Amália kijött a tánczterembl s

apjának monda, hogy feje fáj, nyugodni szeretne menni.

]3ürcz uram maga ugrott fel helyébl, odaadta a kártyát

valami szájtátó ispánnak, hogy játszék helyette s kapva

egy gyertyát, saját maga kívánta a kisasszonyt azon

szobáig elvezetni, a hol a ncselédség szolgálatára vár.

Három-négy pompásan sznyegezett és díszesen búto-

rozott szobán kellett keresztülmenníök.

Borcz uram édeskés hangon kérdezé Amáliától, hogyan

tetszik neki ez a kastély?
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Amália szórakozottan feleié, hogy biz az nagyon szép.

— Kár, kár, monda Borcz uram, liogy csak rövid ideig

marad a mienk.

Amália ránézett nagy, méla szemeivel s azt kérdé, hogy

miért ?

Borcz uram igen szinte hanglejtéssel ekkép felelt

:

— Mert az én haszonbéri szerzdésem rövid idn lejár,

s akkor a jószágot minden rajta lev épülettel együtt visz-

sza kell a báró kezébe eresztenem.

— Hát ez a jószág a báróé? kérdé Amália csodálkozva.

(Neki mindig azt mondta az apja, hogy azt már Borcz

uram rég úgy eltakarította a báró kezérl, hogy annak egy

bokorhoz sincs többé joga benne, a mi igaz is volt.)

— Persze hogy a báróé ; no hát természetesen a báróé

;

mi csak árendások vagyunk itten, énvagyok az öreg birkás,

Adorján a fiatal birkás, a nagyságos báró úr a földesúr

;

no hisz az természetes. A nagyságos úrnak igen sok bir-

toka van; maga sem tudja, hogy mennyi; Rózsaligetet tán

tíz esztendeje, hogy nem látta.

A szobalány átvette Borcz uram kezébl a gyertyát ; a

birkás jó éjszakát kívánt leend menyének s engedte t
hálószobájába menni.

pedig sietett vissza a báróhoz.

Ludvéghy arczán meglátszott a titkos tartózkodás, mi-

dn Borcz uram komoly arczczal karját érintc sazt monda
neki, hogy egy pár komoly szót akarna vele váltani egy

szögletben.

— Megbocsásson báró úr, szólt a birkás, midn a soka-

ságtól félrehúzhatta Ludvéghyt; a mért olyan vakmer
vagyok, hogy nagyságodat így amúgy bátorkodom egyrl-

másról szólongatni. Mert nem mintha ez vagy amaz, ha-

nem már csak mégis, tetszik tudni, rám nézve nem közö-

nyös a dolog. Mert jöhetne valami közbe ; én nem mon-

dom. Isten mentsen ; hanem az ránk nézve igen nagyon

kellemetlen dolog volna. Amália igen jó partié volna az

én Adorjánomra nézve; kérem alássan az apjának két
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milliója van ; ez nem bolondság magunk forma szegény

emberek közt. Az öreg Torhányi minden órában kivehet a

zsebébl öt-hatszázezer forintot, van két milliója. Ez nagy

riibrica. Én csak azért szóltam nagyságod eltt ilyen szin-

tén, hogy valami módon ez a házasság el ne romolj ék, a

mi nekünk nagy kárunkra volna. És én remélem, hogy

nagyságod annyi esztendei hségünkért nem kivánja azt

a kárunkat. Egyébiránt hiszen nincsen is voltaképen mi-

tl félnem ; a fiatalok szeretik egymást, bolondulnak egy-

másért, Adorján derék legény s nem hiszem, hogy olyan

könnyen kivesse t Amália fejébl; hanem csak úgy be-

széltem. Ezer bocsánatot kérek szertelen bátorságomért.

Ez volt Lud\éghy fejének az utolsó ütés, hogy tökéle-

tesen elkábulva odaessék, a hova Borcz uram akarja.

Torhányi két milliója nagy szó. Körülbelül annyi elég

volna, hogy Ludvéghy állapotjai rangirozva legyenek.

Hogy a birkásnak valami kára ne történjék e miatt,

arra ugyan nem nagy lelkifurdalást érzett magában, arról

a régi hségrl pedig épen sokat tudott volna beszélni.

S utoljára még csak azt kellé hozzá hallania, hogy külön-

ben nincs mit félteni tle Amáliát, mert hisz Adorján

derék legény ! Ez egy maga elég ok lett volna eldönteni a

kérdést, de volt ott még több is.

Borcz uram megint leült Torhányival kártyázni. Reg-

gelig ütötték a kártyát; a bankár jó csomó pénzt elnyert

a birkástól s iparkodott úgy tenni, mint a ki föl sem veszi

a nyereséget.

De Borcz uram még kevésbbé tördött a veszteséggel,

mert az játékában is meg volt nyerve az els robber;

ezen az éjszakán^ Amália és a báró nem hunyhatták le

szemeiket ; — egymásról gondolkoztak ! . . .

Adorján reggelig sem érkezett vissza ; a vendégek sugtak-

bugtak, mindenféle mesét fújtak egymás között : képzel-

hetni milyen nagy zavarban lehet most az öreg Borcz, és

a menyasszony apja, különösen maga a szép menyasszony,

ki iránt vlegénye ennyire figyelmetlen, és mégis mind a
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sem érdekelne.

Az öreg birkás és a kalmár a kávés reggeli óta egy félre-

es szobába vették magukat s ott tanakodnak a jövend

dolgai felöl. Borcz uram igen beszédes kedvében van ma,

olyan kedélyes, olyan barátságos leend nászúra ellené-

ben, elnézi annak urhatnámos ferdeségeit, nem szólítja

meg érte, ha Torhányi úr csizmáit is felrakja a bársony-

pamlagra (máskor a hárságyról is lekergette volna velük),

hogy porczellán csészéit rongálja azzal, hogy czukros

rhumot éget bennük, s hetykén fitymálja a fzött theát,

belekóstol s miután annyi drága czukrot, rhumot és tej-

szint belevesztegetett, ott hagyja: — Borcz uram most

mindezzel nem tördik. A nászhozományon alkusznak.

Olyan komolyan, mint a kik valósággal össze akarják

gyermekeiket házasítani. Nem engedékenység, valóságos

szeleburdiság, a hogy e nevezetes positiót elengedik egy-

másnak foglalni. Mindegyik azon iparkodik, hogy többet

Ígérhessen a másiknál. Milyen hintókat, milyen lovakat

fognak adni gyermekeiknek, hány személyre való ezüstöt,

asztali készletet? milyen rengeteg évpénzt? hová fogják

ket utaztatni a lakadalom után ? Párisba-e vagy Osten-

débe? Kiket kérnek fel násznagyokul? A börzeüzér nagy

dolognak tartja, hogy az leányának a híres X. lesz a

násznagya, a ki báró Sina után a legels ház Bécsben

;

Borcz uram pedig azzal kérkedik, hogy az fiának maga
a báró úr lesz a násznagya, egy mágnás ; a hogy illik ne-

mes emberhez a választás. Ezen egy kicsinyt összekoczód-

nak, aztán megint kibékülnek s azzal végzik, hogy elkezdik

egymás násznagyait kölcsönösen dicsérni és magasztalni

8 bámulnak rajtuk minden megbámulható tulajdonságot

;

végtére aztán meghatározzák az esküv napiját; egymás

kezébl kapkodják ki a kalendáriumot ; egyiknek a hétf

ellen van kifogás, mint szerencsétlen nap ellen, másiknak

a szombat nem tetszik, mert akkor a cselédséggel kell

fízámolni, a vasárnap nagyon közönséges, akkor csak mes-
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csütörtökben, mely egyforma távolságban esik mind a

gyapjúnyiratástól, mind az ultimotól, a mikor egyik másik

iir nagyon el van foglalva, azt a napot megjegyzik vö-

rös tintával s Torhányi úr beirja tárczájába ketts nóta-

bene alá.

Azt egyik sem ejti ki a száján, hogy hát ha mind ebbl

semmi sem lesz ? a mit már elre tudnak. Arra az esetre

ott van már a vinculum. A két úr olyan szívesen moso-

lyog, mikor egymással kezet szorít az alkudozás szeren-

csés bevégeztével : váljon melyik fog közülök utoljára ne-

vetni? .....

Amália és a báró a kastély parkjában sétálnak ez alatt.

Oh ti érzékeny lelk ábrándozok, kik szeretitek meg-

tudni, min hangon beszél a keletkez szerelem, jertek

velem, rejtsük el magunkat e vén platánfák mögé, ide a

sr jázmin-bokrok közé, s hallgassuk ki, mit beszélnek

itt oly egyedül, oly csendesen, midn nem félnek lesel-

ked hallgatózástól, midn az öregek odafenn a zugban

üzletrl és számokról értekeznek.

— Ez a park itt nagyon régi ; szólt a báró Amáliához,

kit alá s fel kísérget a tekervényes utakon ; ezt nem a bir-

kás ültette (képesnek hitte tán Amáliát, hogy azt is el-

higyje, mintha egy esztend alatt a birkás erdket
tudna elvarázsolni a földbl), ez csak utakat csináltatott

bele : megengedtem neki ; de azzal is rászedett, mert az

utakat mind arra vitette, a hol legsrbben álltak a fák s

útrendezés örve alatt egy pár száz öl fát eladott a par-

komból.

— Oh minekünk nem ilyen parkunk van Kis-Edenben,

szólt bele Amália
;
papa egy egész szigetet vett magának

a Duna közepén, azt töltéssel vétette körül s pálmafákkal

ültette végig.

— Valóságos pálmafákkal '? kérdé a báró. Az grandiöz t

— Oh igen, ott nagyon sok van.
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(Tuílniillik, hogy Gyr-Komárom tájékán az olaszjege-

nyét pálmafának hiják.)

— Azután abban nincsenek ilyen közönséges fák. Én
az ilyenek alatt járkálni sem szeretek. Nálunk csupa exo-

ticus fák vannak, a miknek pompás levelük és viráguk

van, egy kis liget egészen tulipánfákból ültetve, meg ide-

gen fenyfák, a miket nagy cserepekben télire az üveg-

házban tartanak ; az aztán sokkal szebb.

— Ah, hátha még az én aranyvári kastélyom kertjét

látná a kisasszony, sietett Ludvéghy folytatni a szót;

azok az aruariak, maivariak, rendrondonok, radicalisok, a

mik ott vannak

!

Amália egészen meg volt hatva e furcsa nevek által,

mikért valami botanicus nagyon megnézte volna a bárót,

s bámulatában azt kérdezte tle

:

— Van talán a báró úr angolkertjében olyan Nelsonfais,

a milyenrl most olvastam a Leipziger Mode-Journalban ?

— Oh de mennyi! válaszolt Ludvéghy könny szivvel.

Tudni kell, hogy azt a Nelson-fát akkor fedezték fel

Californiában, egynek-egynek a kerülete derékban tizenkét

öl ; a lombjai alatt pedig elférne a bárónak az egész arany-

vári dominiuma, a hogy az már körül van harapdálva

birói zárolásokkal.

— Kegyed járatja a Leipziger Modejournalt? (Most erre

tért át a beszéd.)

— Oh csak a divatképek végett. Azok szerint szoktam a

himzeteket megrendelni.

— Ügy hiszem, hogy a párisi Moniteur szebb mintákat

közöl.

— Mi magunk szoktunk minden évben egy párszor

Parisba menni. S akkor legjobb alkalom van a divatot

megismerni. Oh ide csak akkor jön már minden, mikor

elavult s kiment a divatból.

— Hát nagyságtok többször járnak i*árisba ?

— Oh igen. A papának mindig el kell menni, mikor a

vasut-részvényesek gj'ülést tartanak, neki is van egynehány
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száz részvénye, ilyenkor azért szeretek vele menni, hogy

ha jó kedvében van, mindent vásárol. Tavaly is hogy el-

vitt, egyszer csak felültetett a hintóba, a palaís royal mel-

lett álltunk meg egy elegáns velencei csipke-árus boltja

eltt; — ekkor azt mondta a papa: ((mademoiselle (min-

dig csak úgy hí) én ma az összeszámlálásnál százhúszezer

frankkal többet nj^ertem a rögtöni hausse által, mint a

mennyire számítottam, azt íme most önnek a rendelkezé-

sére bizom», s ki nem engedett addig jönni a boltból, míg

azt ott el nem költöttem.

Ludvéghynak ennél a szónál kápráztak a szemei.

— Ah, én akkor éjjen Parisban voltam. Emlékezem rá,

hogy kegyedet látnom kellett akkor az italiennesban ; min-

denkinek föltnt ; az a ragyogó szépség, az a választékos

öltözet; mindenki kérdezte egymástól: ki lehet ö? de

senki sem tudott felelni ; nemde egy földszinti páholyban

ült, vis á vis a prosceniummal ?

— Igen, szólt Amália, lesütve szemérmesen nagy ra-

gyogó szemeit, s alattomban ismét félre pillantva udvariója

arczára.

— Megálljon, megálljon ! most még többet is tudok.

Másodszor ismét találkoztunk a longchampsi mezn ; nagy-

sád egy elegáns tilburyban ült, brüsseli csipkeruha volt

rajta, fiorentin kalapját kezében tartotta, hogy gyönyör
fekete haj fürtéi á l'anglaise szabadon omolhassanak alá,

úgy nézte a futtatást; nemde így volt?

— Igen, igen ; helyeslé Amália elevenen.

— Nem emlékezik már rá, hogy egy lovag odaléptetett

níigysádtok hintaja mellé, kék voillal akaiapja mellett?

Amália a fejével inte, hogy emlékezik.

— Az én voltam. Valakitl megtudtam annyit, hogy
nagysád egy ausztriai bankár kisasszonya s gondoltam,

hogy kellemesen fogom meglepni abban a franczia idegen

városban, ha egyszerre ismers nyelven szólítom meg:
•welches gefállt Ihnen am meisten unter diesen Pfer-

den?)) Kegyed meg volt lépetve és elmosolyodott rá.
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— És azután kegyes volt nyájas mosolylyal felelni, hogy

azon sötétpej telivérnek adja át sympathiáját, melyet kék

csíkos, veres sapkás jockey lovagol. És én erre azt felel-

tem : igen boldoggá vagyok e nyilatkozat által téve ; az

épen az én lovam, a «Son of the Smi», így ez, ha a nagy

jutalmat nem nyeri is, mégis nyertes marad.

Erre a nyilatkozatra Amáliánáii igen jól illett félrefor-

dítani arezát és szemérmesen elpirulni.

— És nagysád sympathiája csodálatos bvszer volt rám
nézve, mert a nagy díjat csakugyan a Son of the Sun

nyei-te el azon a versenyen. És én akkor azt mondtam
nagysádnak, hogy e csodahatású rokonszenv mennyit

érhetne egy férfira nézve

!

Amália nagy legyezjével hajtotta arczárói a forróságot.

— Azért tetszett nekem nagysád oly ismersnek e mos-

tani találkozásunkkor; és nagysád nem emlékeznék én

reám és azon jelenetre ott a longchampsi versenynél? a

hol az én Son of the Sun-om az ötezer sovereigndort el-

nyerte ?

— Oh igen jól; rebegé halkan Amália s reszketeg sóhaj-

tást engede szép hullámos keblébl feldagadni — az édes

emlék nevében.

Most már mind a ketten jól emlékeztek egymásra.

Legszebb volt a dologban az, hogy azon kérdéses lóver-

senyen egyik sem volt ott közülök. S az egész kölcsönösen

emlékezetes eset soha sem történt meg ; nem volt az egyéb,

mint két hiu lélek fitogtatása, mely dicsekedést csinál

abból, hogy neki csak a külseje aranyos. Amália gondolta

magában, jó lesz elfogadni annak a delnnek a képét a báró

szivében, a ki azt a longchampsi mezn úgy megigézte, a

bárónak pedig csak arra volt szüksége, hogy Amáliával

tudassa, miszerint az lovai a longchampsi mezkön szok-

tak els versenydíjakat nyerni. Hogy ez historice nem igaz,

az nem tesz semmit. Kijárhat utána? ügyes gavallérok sok

ilyen jeles adattal gazdagítják a kisasszonyok ismereteit.



125

Ez alatt Borcz uram hajdúja annyira vitte az igyeke-

zetet, hogy rátalált a báró úrra és Amália kisasszonyra a

ligetben, s tudtukra adá, hogy az öreg urak már odafenn

várnak rájuk régen a reggelivel ; mind elhl a csokoládé.

Felmentek ; odafenn Borcz uram igen szivesen fogadá

ket s a báró urat félrevonván, barátságos susogással tud-

tára adá, hogy Torhányival épen most határozták el fiának

Amália kisasszonynyal leend egybekelése határnapját, s

hogy mind a ketten éktelenül le lennének kötelezve s ren-

dén túl boldognak éreznék magukat, ha a méltóságos báró

úr kegyeskednék elvállalni a násznagyi hivatalt a vlegény

részérl.

Ludvéghyt meglepte az ajánlat ; annyira meglepte, hogy

az els szóra elfogadta azt.

Azután Torhányi úr a jelenlev vendégeket mind meg-

invitálta fejenkint és személyválogatás nélkül, leányának

Borcz Adorján úrral tartandó menyegzjére saját uri há-

zához, ami igen olcsó nagylelkség volt tle, miután saját

uri háza a Rába és Duna összeszakadásánál van építve, a

meghívott vendégek pedig Szathmárban, Bereghben lak-

nak, vasút meg nincs, s nem igen valószín, hogy vala-

melyik nemzetes úr aratás idején saját fakóit befogassa,

hogy egy dunamellékí lakodalomban pipázhasson ;— aztán

meg — úgy sem lesz az egészbl semmi.

Végül aztán összecsókolóztak vendégek és nászurak,

elbúcsúztak egymástól külön és összesen, kiki rátalált a

maga kocsijára s ment, a merre lakott, a báró és Torhá-

nyiék vissza a sz . . . . i fürdbe.

Fele utón találkoztak Adorjánnal, ki lóháton nyargalva

jött Sz ról Rózsaliget felé. Mikor megismerte ket, sar-

kantyúba kapta paripáját, s a hogy elhaladt mellettük, egy

kissé megbillenté a pörge kalapot fején; ez volt minden

üdvözlete menyasszonyához. A hogy tovavágtatott, Torhá-

nyi utána nézett a hintó ablakán át sokáig, azután bels
övömtl mosolyogva ült vissza helyére, mikor nem lát-
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hatá többet ; Adorján egyszer sem nézett vissza. Minden

nagyon jól megy.

Vlegény és menyasszony szive olyan sebesen távoztak

egymástól, a milyen sebesen a nyargaló paripák vitték

ket keletnek, nyugatnak.

A YANKEE TEIKK.

— Na te korhely, kiálta fia elé Borcz uram, enyelg

hangon, a mint az lováról leugrott az udvaron. Hát most

kell jönni? Jól van, jól no; már elmentek, senki sincs itt.

Azzal leporolgatta fia kabátját s bekisérte a szobába, szé-

pen elre bocsátva t, mint uri gavallért.

Adorján is bizalmas lábon látszott állani ezúttal apjá-

val, mert egy cseppet sem félt tle ; enni kért valamit, mert

nagyon megrázta a ló, s végigfeküdt a pamlagon, mert

huszonnégy óra óta nem aludt.

— Hát mennyire vagy a konteszszel, he ? kérdé az öreg,

odaülve fia lábához. Beszéltél már vele?

— Eendén vagyok; szólt Adorján, mind a két kezét

feje alá téve. Hallgasson csak ide apám.

— No, hallgatok ; hogyne hallgatnék : hát hogyan volt ?

mi történt ? Mondd el csak fiacskám.

Az öreg birkás most nem fenyegette vasvillával a fiát,

nem ordított a százötvenezer forintja után ; még fiacskájá-

nak nevezte t.

— .Jól ment minden. Serena úg^' zongorázott, mint egy

istenasszony ; még most is itt zúg a fülemben. Nem tánczra

való nóta volt ugyan, de azért nagyon szép. Én közepett

ültem és úgy tapsoltam, hogy elttem és mögöttem nem
maradt ép pad.

— No azt szerettem volna látni.

— Egy ember pisszegni próbált mellettem ; no iszen

belecsaptam annak a kalapot a fejébe úgy, hogy hímii

tudom, hogy jött ki belle ?
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— Azt ugyan derekasan tetted.

— A konczert után meg odavittem a kontesz abla-

kai alá a bandát s a legszebb nótákat húzattam egy óra

hosszat.

— Lám, hogy tudja, mi a gavalléros ? Hát magával nem
beszéltél Adorjánkám?
— Csendesen csak. Várjon sorára. Onnan elmentünk a

fürdöházba, kompániástul ; a fiuk ösztönöztek, hogy mu-

lassunk még; én bankot adtam.

— No no. Megint vesztettél "?

— Bomlottul nyertem. Eeggelre az egész fiatalság

schwarcz volt.

— Mi? mennyit nyertél? kapott rajta az öreg birkás, ki

emberi közönséges szokás szerint csak azt szokta játékos-

nak szidni, a ki veszt ; a ki nyer, tisztességes ember.

— Ötezer egynéhány száz forintot takarítottam el tlük,

felelt lusta nyugalommal a korhely.

— Megvan ? Elhoztad ?

— Nincs biz abból egy fillér sem. Üres a tárczám, mint

új korában, mikor a kutséber rám disputálta.

— Te bolond te !

— Dehogy vagyok én bolond. Nagyon is okos ember

vagyok. Mikor reggel felé vége volt a játéknak, a meg-

koppasztott fiatalság hosszú képpel lézengett erre arra

;

akkor azt mondtam : « adjatok ide egy ív papirost; adjatok

tintát és tollat; mondja meg szintén mindenki mennyit

vesztett? s írja ide a nevét, meg a vesztett összeget. Kám
néztek, hogy mi lesz már ebbl? Az ív tetejére felírtam :

((Jótékony adakozás a sz . . . . i vendégurfiak részérl

Borcz Adorján felszólítása folytán a **i tüzkárvallottak

részére, ajánlva a gróf Somlyóházy kisasszonyok kegyes

kezébe.)) Azzal kitettem az asztalra a bankot, számlálja ki

belle kiki mennyit vesztett ; a pénz már úgysem az övé.

Írja alá. — A mi fennmarad, az az enyim, azt én írom alá.

— Ej te bolond, azt mégis nem kellett volna odaadnod.
— Hagjjon békét. Ötletem furorét csinált. A gavallérok
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akkor én egy deputatió élén vittem el a közel hatezer fo-

rintra men összeget Somlyóházyékhoz, s átadtam azt a

károsultak számára Serena kisasszonynak, egy szép dictió

mellett. Ez aztán megtette a hatását. Az öreg gróf kezet

szorított velem, s úgy megdicsérte a mai lelkes fiatalságot,

mely a helyett, hogy vagyonát haszontalan kártyaasztalok

mellett fecsérlené el, inkább nemes áldozatokra adózik vele.

— Nono, hátha majd megtudja.

— Nem tudhatja azt meg. A kik jelenvoltak, mind áldo-

zatul estek s van eszük, hogy el nem árulj sík magukat,

mikor így tiszteletet vehetnek maguknak azon a vesztesé-

gen, melj^éi-t különben kinevették volna ket. Serena el

volt érzékenyülve, is odajött és megszorította a kezemet:

egy szót sem tudott szólni, de szemeiben köny ragj'ogott.

Oh milyen szép volt ez a leány ! Ha látná öt apám

!

•— Látnám ? mit látnék rajta. Szépség : — szépség

:

egyik leány olyan szép, mint a másik. Amália még sokkal

szebb. De Amália csak egy kupecznek a leánya, ez pedig

egy grófkisasszony. — Ez már tesz valamit. Gondolod,

hogy hozzád adják?

— Én azt hiszem, hogy szeret.

— Nem az a kérdés, hanem hogy hozzád adják-e ?

— Azt nem tudom.

— Hát miért ne adnák? Tán azért, hogy csak közönsé-

ges nemes vagy ? Hát nem lehet-e te belled is báró, vagy

gróf? Nem tudok én annak utána járni? Ha épen az kell :

ha épen azt kívánják. Nem hangzanék elég szépen Kózsa-

ligeti gróf Borcz de eadem? Én nem ijedek meg semmi

költségtl; a mibe kerül, abba kerül. Az én fiam gróf

lehet ; a birkás fia egy gróf, és menye egy grófkisasszony.

— Hát Torhányiékkal mit végezett, apám ?

A birkás szemrehányó sóhajtással monda

:

— Ott a te bolondságod szép galibába kevert engem

:

hanem — az én eszem majd kisegít abból, csak bízd ket

rám, és a mire kértelek, azt el ne felejtsd.
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— Micsoda?

— Hogy senkinek ne mondd, hogy Amáliát nem fogod

elvenni; várd be, mig ö mondja, hogy nem megy hozzád.

Hogy azt kimondja, az az én gondom lesz.

Ezzel magára hagyta fiát az öreg Boroz s míg az jóizüen

falatozott növeked szerelmemellett, addig a birkás bement

saját szobájába; magára zárta az ajtót; papirost készített

levélnek és leült irni.

Levelet irni nem valami rendkívüli dolog akárkinél is;

de ha ép jobbkezü ember arra a gondolatra vetemedik,

hogy mikor levelet ir, balkézre fogja a tollat, s ha azt épen

Borcz uram cselekszi, az csakugyan különös tréfa. Mert

elször is balkézzel senki sem tud olyan szépen irni, mint

jobbal; aztán lassabban halad vele, s végtére épen nem
hasonlít az irás saját autographonjához . . .

Aha ! tehát hogy nem hasonlít saját kéziratához.

Az egyik levélbe következ dolgokat irta Borcz uram,

ákombák kezevonásával

:

((Kedves kisasszony!

((Milyen nagyon sajnálkozásra méltó akisasszony, hogy

t'gy olyan korhely, csapodár emberhez vesztegették el,

mint az a Borcz Adorján. Nem elég, hogy elég goromba

volt épen akkor elmenni hazulról, a midn a kisasszonj'ék

az új kastélyban meg akarták látogatni, hanem ugyan-

akkor a sz*i fürdben egy más kisasszonynyal mulatott.

Eg3^ grófkisasszonynyal, a ki után bolondul, mert olyan

polgár leány, mint kisasszony, nem elég a kevélynek. Azt

gondolja, hogy a kisasszony is nem mehetne grófhoz,

vagy báróhoz, ha akarna. Én csak együgy cseléd vagyok,

a ki ezeket irom, de én nem állhatom meg, hogy meg ne

írjam a jó kisasszonynak, milyen ember az az Adorján

úrfi. Mikor le-leiszsza magát, olyankor kibeszéli, hogy

csak azért veszi el a kisasszonyt, mert sok pénze van,

liogy adósságát kifizesse. Ha ráunt, majd le tudja rázni

!i nyakáról. 0, meg a vén apja, nem is híják másképen a

kisasszonyt, mint ((az a kupeczfajta!>) Gyalázatos dolog

Jókai: íVlfordult viláK. 9
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ezt a levelemet senkinek, mert még ráiKiiicrnónek az Írá-

somra és rögtön elcsapnának innen. N. N.»

így ni. — Azzal borítékba tette a levelet, ráírta a czí-

met : Nagyságos Torhányi Amália kisasszonynak, poste

restante Sz*n.

Tapasztalatból tette-e, vagy lélektani combinatíóból ?

annyi bizonyos, hogy igen helyesen tévé a birkás, midn
azt irta a levélre, hogy poste restante, mert egyenes úton

aligha az apa kezébe nem jutott volna a levél; míg az

nagyon valószín, hogy a jónevelés kisasszonyok min-

denkor ismerik levelezéseiknél a poste restante elnyeit

s használják is minden alkalommal.

Ez volt az egyik. Ezt egyszeren beküldte egy lovas-

legénytöl a legels posta-állomásra.

A második levél ilyen tartalommal tölt meg

:

wServus Brúder!

«Ha nem tudtad még, hát már most megtudhatod, mi

oka volt annak, hogy Serena grófné a faképnél hagyott.

Más ifjút szeretett: a szép Borcz Adorjánt s mondhatom,

hogy nem rossz ízlése van. Még talán hozzá is menne, ha

a fiu házasulandófélben nem volna. Az a legszebb a tréfá-

ban, hogy Adorjánnak épen te vagy a násznagya — ki

menyasszonyát számára megkéred. — Ha csak annyi

eszed volna, mint egy falusi kisbirónak, s annyi kurázsid

mint egy harangozónak, igen jó tréfát csaphatnál ezúttal,

boszút állva magadért és másért; de minthogy egyik

sincs, hát servus ; maradj ülve.»

Ezen levél báró Ludvéghynek lett czimezve.

Ezt már nem bízta másra Borcz uram, hanem maga

tette a zsebébe; befogatott érte s elment vele hat mér-

földnyi messzeségre. Nagyváradra, ott tette fel a ]>()stár!i :

senki sem tudhatta, ki küldi '?

Az ember nem hinné, mennyi bennszületett ravaszság

van az ilyen emberekben, a kik egy héten csak egyszer

mosdanak.
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Mind a két méregadag megérkezett küldetése helyére,

s mindakett megtette a hatását.

Amáliának ártani kezdett a sz . . . i víz. Valami egy-

ügy orvos volt ott, az elhitte neki, hogy ez a fürd a

kisasszonynak veszedelmes vértolulást okoz, s Torhányi

úr atyai kötelességének tartliatá leányát felvinni Marien-

badba, a mi igen szép járó föld Erdély szélétl mérve.

Mintegy véletlenül báró Ludvéghy is épen Marienbadba

utazott.

Egyik sem trhette, hogy mindennap lássa, hallja,

mily nyilvánosan udvarol Adorján Serenának, hogy sut-

tognak az emberek, miszerint a gróf nem ellenzi, ha

Serena hozzá akar menni, anyja nem tördik vele, mert

már évek óta nem szól Serenához egy szót sem ; de hiába

is elleneznék, mert a grófn akkor csak csupa szeszélybl

is hozzá menne, s ha tiltanák neki, elszöknék utána.

Akkor feltnt eltte az ifjú, mikor a leégett falusiak

számára oly jelentékeny összeget gyjtött össze barátai

és saját zsebébl ; azt nem is sejti, hogy ez a gyjteménj'

milyen furcsa úton ment végbe. Akkor még csak feltnt

eltte Adorján. Egy pár emberrel találta tudatni, hogy

becsüli ezt az ifjút; persze minden ember rögtön azzal

válaszolt neki, hogy elmondta a mi rosszat Adorjánról

csak tudott, hogy ez milyen korhely, mily kicsapongó,

mily csapodár, mveletlen, durva, iszákos és a többi.

Ettl azután egészen szerelmes lett bele Serena.

Mentül jobban szólták, annál becsesebbé lett eltte.

Lehet, hogy durva, kicsapongó, gondola magában ; de

nemes szive van, de lelke romlatlan, serej; egy n, ki

igazán szeret, ki élni tud azért, a kit szeret, drágakvé

fogja t simítliatni. Serena boldog volt abban a gondolat-

ban, hogy ez elvetett gj^öngj^szemnek adhatja meg ere-

deti ragj^ogását. S annyi önérzet, annj'i hiúság volt benne,

hogy erre képesnek hitte magát. A léha ifjú gondatlan

szavaiban kereste a mély értelmet, rendetlenségeiben

geniálitást talált, s becsülte benne azt, a mi különben na-

9*
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g3'on keveset ér a világban: a uyers, egyenes szinte-

séget.

Pedig semmi sincs annyi hamisításnak kitéve, mint ez

a szép, becsülésre méltó szinteség; még a csokoládé som.

Vannak goromba, válogatatlan beszéd emberek, kik, ha

rákerül a sor, olyan szépen el tudják mondani a hazug-

ságot, mint a legsimább udvaroncz, a ki abból él.

Végre egyszer azt is megmondták Serenának, hogy

Adorján, míg eltte olvadozik, azalatt egy más növel jár

jegybe; a kit el kell neki venni, mei-t 150 ezer forintnj'i

kötvény van a visszalépés ellen róva : ez pedig nagy pénz

;

Serenának összes vagyona sem megy annyira, mert apja

nem volt különösen gazdag.

Serena úgy tett az ellenvetéssel, a hogy magához és

Adorjánhoz legméltóbbnak gondola.

Mikor egyszer alkonj'atkor a sz . . . i-kert virágos fái

közt sétáltak, megfogá imádója kezeit s tiszta sötét sze-

meivel annak szemeibe nézett.

— Feleljen nekem egy szavamra szintén, Adorján.

— Parancsoljon velem ; szólt az ifjú határozott arcz-

czal. El volt tudniillik határozva, hogy annyit fog hazudni

minden kérdésre, a mennyit csak elbir.

— Ön jegyben jár Torhányi leányával.

Adorjánnak e helyen jó módja volt kétértelm válaszo-

kat adni.

— A világ azt beszéli ; apáink is úgy végezték ; de mi

magunk nem tudunk róla semmit.

— Hogy határid is van kitzve, melyben önöknek meg
kell esküdniök egymással.

Adorján elnevette magát.

— Határid van valamire tzve ; hanem én azt hiv
vag^'ok, hog}' inkább fizetésre, mint esküvre. Kereskedk

dolga az, nagysád ; a kik igen veszedelmes alapra üzér-

kedést építettek: gyermekeik hajlamára. Gyermekkorunk-

ban jók voltunk egymáshoz, apáink «risicott» csináltak

éretlen hajlandóságainkból s megkötötték az alkut, a nél-
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kül, liogy tlünk kérdezték volna, beleegyezünk-e? így

szoktak repczére, czukorrépára, dohányra alkut kötni

;

lehet, hogy a repcze elfagy, a jég elveri, az ára szállhat

lejebb és alább; a visszalép fél bánatpénzt fizet.

— Azt mondják, hogy önnek atyja százötvenezer forin-

tot kötelezett bánatpénzül, ha ön lép vissza.

— Azt bizony mondom, meg is fogja fizetni, legalább

én meg nem szabadítom tle.

Adorján oly forró szenvedélylyel tekinte e pillanatban

Serena szemeibe, hogy a hölgy meg volt igézve általa.

Szinte reszketett a hangja, midn tovább beszélt.

— Azon n pedig nagyon gazdag.

Adorján tudott már valamit e rejtélyes gazdagság mi-

benlétérl, hanem azért igen jó alkalom volt rá nézve

büszke elvetéssel felelhetni erre

:

— Ah, micsoda férfi volna az, a ki egy nnél, kitl

szerelmet vár, gazdagságot keresne. Én nem becsültem

soha a pénzt.

No ebben igazat mondott.

— És igen szép n, folytatá a félelem bátorságával

Serena; mondják, hogy jó is és igen mvelt.
— Nem tagadok meg tle semmit; szép, jó, mvelt; —

de ha én nem szeretem !

Serena most egyszerre kigyulladt arczczal fordult Ador-

jánhoz :

— S tudja ön, hogy én szegény vagyok ?

Ez vallomás volt in optima foiTua. Még pedig szinte,

tiszta lélekbl jöv vallomás.

Igazi, egyenesen ntt lelk férfit e szavak élete végs

napjáig boldoggá tettek volna ; azt mondta volna : elvetek

magamtól mindent, a mit kivüled birhatok, te magad töb-

bet érsz nekem az egész világnál. Hanem Adorján nem
volt ez a férfi.

Neki elször is hiúságát illeté igen kellemesen e biz-

tató, megelz szó, azután arra gondolt, hogy a grófn

nem is olyan szegény, milyennek mondja magát és utol-
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mogkimélhetiii, a mibe ez összeköttetés más részrl ke-

rühie ; Borez apó már felvilágosította t a fell s a íiunak

tetszett az eszköz: nem mondani le Amáliáról, hanem"
addig játszani vele a komédiát, a míg az szökik meg tle,

ha máshonnan nem, — az oltár lépcsjétl.

Ennélfogva Adorján igen válogatott kifejezésekben

mondhatá el Serenának, hogy ö boldognak fogná magát

érezni, ha a grófn semmi vagyonnal nem bírna is; hogy

azon percztöl fogva, melyben t elször meglátta, el volt

bvölve általa, hogy az életét is odaadná szerelmeért s más
efféle ostoba közbeszédeket, a miket az egész világ elkop-

tatott már.

Serena gyöngéden szorítá meg a keze után nyúló kezet.

A nk olyan rossz kritikusok akkor, midn azt hiszik,

hogy ideáljukat feltalálták.

— Lássa ön, szólt a grófn, én nekem rossz szeszé-

lyeim vannak ; néha kiállhatatlan vagj'ok mind azokra

nézve, a kik környeznek ; sokszor megbántom azokat pil-

lanatnyi szenvedélybl, a kiket szeretek, becsülök; azt én

mindig megbánom, keseren megbánom, de soha meg
nem vallom, hogy megbántam. Minden hizelgést, nyájas-

kodást utálok, mert azok mögött mindig tettetés, hazug-

ság rejlik, e miatt azt hiszik, hogy szívtelen vagyok; saját

édes anyám gylöl, mert nem tudom eltte mutatni,

mennyire szeretem s én inkább évekig nem váltok vele

szót, mint hogy gyöngéd közeledésembl azt sejtse, hogy

érdekbl térek meg hozzá. Lássa, én igen kiállhatlan jel-

lemmel vagyok megverve. Gondoljon rá, midn hozzám

közelít.

Adorján közel volt ahhoz a bolondhoz, hogy kimondja,

miszerint ezt már elegen mondták neki, de erre nem
ad semmit. A férfi könnyen segít magán. E helyett meg-

dicsérte a grófn szép szemeit ; ez volt a legokosabb tle,

a mit kigondolhatott.

Rorciüi Adorján karji'ilia i'ü/Av kezet;
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— Ha valakit szeretek, legyen az rokonom, kedvesem,

vagy kedvencz állatom, azért vakon tudok áldozni min-

dent. Volt egj' kis kutyám, azt mondták felöle, hogy meg-

veszett, lövessem agyon, ép nem engedtem, szobámban

tartottam, ápoltam, azzal a tudattal, hogy a legiszonyúbb

halállal játszom, egész véglehelletéig ; azt mondták r(31am,

hogy bolond vagyok, de szerettem a kis teremtést nagyon.

Mostoha apámat nagyon" megbántotta egy ember, én világ

eltti hiremet áldoztam fel érte, hogy boszút álljak rajta,

és boszút álltam. Megítélt mindenki, de én meg voltam

elégedve magammal. Én nem kérdem öntl, mi rangot,

mi sorsot oszt meg velem'? Szalmás- kalyibába visz-e, a

hol fösvény kéz méri ki a napi eleséget, s beszámolják

este, mit dolgoztam nappal? Nem kérdezem öntl, mily

emberek rokonai, a kik közé visz? Lesz-e haragos napám?
házsártos ángyom ? én mindenbe beletalálom magamat.

Csak azt kérdem öntl, oly nemes szive van-e önnek, a

milyennek én azt hiszem? Képes-e ön úgy elvetni magá-

tól mindent, a mit szerethetne, azért, a kit szeret?

Adorján fel volt rá buzdulva, hogy most mindjárt úgy
feldicséri magát, ahogy csak a grófné óhajtja, hanem
Serena megelzte ebbeli szándékát

:

— Én tudom, hogy ön sokszor könnyelm volt, nyers,

szilaj magaviseletét ismerem
;
(no hisz akkor hát sokat

ismerhet fellem, gondola Adorján) de tudom jól, hogy a

szilaj lángnak nemes k ad tzhelyt ; mikor önnek áldo-

zatkészsége az enyimmel találkozott, akkor én azt kép-

zeltem, hogy egy ritka derék jellem kulcsát találtam meg.

Jaj ! gondola Adorján, hátha egyszer ennek a kulcsnak

11 kulcsát találnád meg.

— Én épen oly önfeláldozást kivánok attól, a kire sor-

somat rábíztam, mint a milyennel én közelítek hozzá s

nem tudnám azt a gondolatot elviselni, hogy habozhatott

valaha, a midn választania kellett.

Adorján arczából észrevehette Serena, hogy ez olyan

magas atylusból van mondva, a melyet nem ért.
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Serena szemközt állítá t magával s éles, átható sze-

meit Adorján gondtalan szemeibe mélyesztve, ezt monda
neki

:

— Meri ön nekem megígérni, hogy e percztöl fogva

semmi kötelék nem létezik azokból, a mik önt egy más

nhöz kötötték, hogy még csak pókfonál szál sem maradt

meg belle, hogy sem szerelem, sem önérdek nem vonja

önt többé hozzá ?

Adorján esküdött, mint bármily rend szerinti lovag.

— Akkor — bizzék bennem, szólt Serena, forrón meg-

szorítva az ifjú kezét s lángoló arczczal hagyta öt el

;

sietve távozván fel a nyári lakba.

Adorján szomjú tekintetével követé e m3'thoszi alak

lebbenését a kert tekervényes utain, s gondola magában

önelégülten

:

« Szerelmes belém, rülten szerelmes.

»

Adorján másnap este otthon volt apjánál.

— Nos, mennyire vagy már? kérdezé az öreg nyug-

talanul. (Az id sürgets már, a Torhányi terminusa is

közeleg.) Hogy megy a dolog"?

— Jól is, rosszul is. A leány persze odavan, az halálo-

san szerelmes belém. Az kész volna ma elszökni velem.

— No hisz az kellene csak nekem ! kiálta fel megret-

tenve a birkás. Hát a Torhányi vinculum ? !

— ügy? Igaz. No hiszen addig szó sincs róla; hanem

az apjával különösen jártam.

— Halljuk, halljuk, nos?

— Hát én még aznap este, hogy a kontesz mcgvallá

szerelmét, — hozta el, én nem is forciroztam; — el-

mentem az apjához, a grófhoz s solenniter megkértem

Serena kezét.

— No? és nem volt haragos a gróf?

— Oh nem.

— Ez jó.

— Dehog}' jó. Nevetett, mikor mondtam neki, hogy el

akarom venni Serenát, s azt mondta, hogy tegyem, a mit
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legjobbnak látok. Egy nagy csibuk volt a szájában, arra

sokkal többet látszott ügyelni, mint az egész discursusra.

« Kedves Adorján, én már rég óta elszoktattam magamat

attól, hogy Serena leányom viselt dolgain a fejemet meg-

fájdítsam. Az én házamnál mindenki ura magának s teszi

a mit jónak lát. Én nem járok családom tagjai eltt fegy-

verbe öltözve, nem beszélek velük haragosan, börtön és

kancsuka pedig soha sem divatozott nálunk. Engem is

úgy neveltek ; s én is úgy neveltem gyermekeimet, és nem
volt okom megbánni : mind leányom, mind mostoha leá-

nyom igazán szeret és ragaszkodik hozzám, bárha mind-

egyik egészen más modorban. Cecil úgy szeret, mint egy

gyermek, Serena, mint egy férfi. Ha kell, párbajt is ví

értem. Én nem parancsolgatok, se nem kegyetlenkedem,

csak sejteni engedem, hogy mit szeretek, vagy nem szere-

tek, s ö megérti azt. Hanem szerelmi dolgokban, házas-

sági ügj^ekben még- sejteni sem engedek semmit. Az nekem

mindegy. Kérem, félre ne értsen. Nem azért mindegy,

mintha nem bánnám, akármiféle emberhez megy nül?
boldog lesz-e, vagy boldogtalan, becsülést, vagy megvetést

szerez-e magának"? nem azért, hanem azért, mert már
nagyon sokszor rászedett. Kedves Adorján, nem ön az

els, a ki azzal a szóval jön hozzám: «adja ön nekem

Serena kezét, a kisasszoiiy beleegyezését biromw, s a kit

én azzal a felelettel nyugtattam meg: «járjon ön kedves

barátom utána, de vigyázzon, hogy el ne maradjon töle».

Már most megszoktam az ö szeszélyeit nem venni komo-

lyan. Azért kedves Adorján, üljön le nálam, gyújtson

pipára s beszéljünk másról : én nagyon köszönöm, hogy

bizalmába beavatott, hanem megbocsát, ha nem jegyzem

fel magamnak ezt a kérdést.))

— No de hát így mégis nem utasított el '?

— Gonoszabb ez az elutasításnál. Azt értette meg ve-

lem, hogy bennem sem lát egyebet, mint egyikét annak
a sok lóvátett bolondnak, a kikbl Serena mulatságot csi-

nált magának, kihallgatta szerelmi vallomásaikat, buz-
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mint a madárfogó az ostoba vercHbcgyet, felfzte ket

egymás után nyakuknál fogva egy pórázra.

— Hm, hm. Ezt szokta volna tenni?

— Ob velem nem teendi ezt. Engem igazán szeret. —
És itt Adorján elhallgatott, lesütötte fejét; az jutott

eszébe: « szeret, mert derék, nemeslelk lovagnak hisz,

én pedig nem vagyok az, és ö nem tudja, hogy az mind

hazugság, a mit bennem szeret». Könnyelm volt, hamar

kiverte fejébl ezt a szomorító gondolatot. Kérdezem a

gróftól, hogy van-e ellenem valami kifogása '? Azt felelte

rá, hogy ez egészen fölösleges kérdés ; arra a szavamra

pedig, hogy Serena anyjával is akarok beszélni, igen ud-

variasan adá tudtomra, hogy a szegény grófné különben

is oly ideges, annyira alterálja minden legkisebb rend-

kivüliség, hogy az orvosok egyenesen megtiltottak neki

minden felindulást, legalább arra az*idöre, a míg a für-

di kúra tart. Mennyk baj az ilyen gróf-forma emberek-

kel eligazodni ! Más azt mondta volna : oda bizony nem

mehetsz : ez meg olyan szépen kiostábláz azzal a szóval,

hogy a feleségének megtiltották az orvosok, hogy Borcz

Adorján meg kérje a leánya kezét. S utoljára ez is csak

annyit tesz, hogy be van az ajtó csukva.

— Tudom én, hogy mi az iRajuk, hogy mit tudjanak

felhozni ellened? szólt a birkás ravasz arczfintoritással,

mintha valami nagyon titkos dolognak került volna a

háta mögé. Majd segítek én azon.

Adorján rámereszté a szemeit: vájjon mit tud az öreg?

mei-t hiszen azt, hogy országos korhely, kártyás, része-

ges, tivornyázó, azt ország-világ tudja, azt nem szükség

az öregnek felfedezni. Tudja azt bizonyosan Somlyóházy

gróf is, csakhogy nem akarja az embernek úgy minden

allegória nélkül szemébe mondani ; és bizonyosan Serena

is sokszor hallotta már azt ; hanem az ilyesmi csak annál

érdekesebbé teszi a férfit a n eltt. A n mindig azt

hiszi magában, hogy neki hivatása szerelmi erejével
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hiikott lelkeket fölemelni. Hanem hogy ezen miként akar

az öreg segítni? az nem volt egyszerre átlátszó Adorján

eltt. Tán meg akarja tiltani a boritalt?

— Az a bajuk, szólt titkolózva az öreg Borcz, s Ador-

jánt zsinórjánál fogva közelebb hiízá* magához, hogy te

nem vagy gróf, mint k.

Üm. Ezt Adorján is tudta régen; hanem hiszen épen

az a nagy szerencse, hogy egy grófkisasszonj' egy köz-

nemes fiúba szerelmes, s ha elveszi, mindig így beszélhet

felöle mások eltt: ((feleségem a grófn» s a cselédek

többé nem tekintetes lírnak, hanem nagyságosnak hivják,

mert konteszt vett feleségül. Hisz ez az essentiája az egész

viszonynak.

— Mikor Ludvéghy báróhoz akart menni a kontesz,

szólt az öreg, okosan ujjaira szedve a mondást, akkor

kétségbe voltak esve a grófék, mert haragudtak rá, mert

rongált vagj'onu, aztán meg mivel nagyon mihaszna

ember is az, ha meg kell neki adni az igazat; midn pe-

dig Borcz Adorján kéri leányukat, akkor csak nevetnek,

akkor rá sem ügyelnek a dologra: mert az csak egy birkás

fia
;
pedig a birkásnak van pénze, több mint nekik. De

nem fognak k soká nevetni, nem fognak k soká fumi-

gálni ! azt fogadom.

Adorján várta, hogy miféle talizmánja van az öregnek,

melynek erejével meggátolhassa, hogy a ki nevethetnék,

ne nevessen?

— Te is gróf fogsz lenni ! kiálta az öreg úr s elkezdett

örömében kaczagni. Olyan jól esett neki az a gondolat,

hogy kaczagott rajta és egészen nekipirult.

Adorján eltt nem volt egészen tisztában a kilátás,

nem tudta, mi úton képzeli ezt apja elérendnek, tán

valami régi kutyabrt fedezett fel, melybl kisül, hogy

eldeik, mieltt juhokat nyirtak volna, zászlós urak vol-

tak? vagy azt várja a fiától, hogy az valamikép meg-

mentse az országot, s hazafiúi érdemeiért kineveztessék

mágnásnak? vagy csak amúgy via facti el akar foglalni
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i".*v liit,iiií!;i;\l);ni járó ^^vóW czíinet s szeretné látni, hogy

Ivi v;llasztj;i cl öt ;itt(')l ?

Az öre^' norc/. w.vj^ iiiíikIí,^ iiclic/cii t lulott magához

ttrni a ii:ii;\' iic\ctt'shöl s nnnikáj;il)a kriiilt l.diiinlyan

(i'trk(>zni a iiával.

-- Mát tudod: Aan nekem e,i;y ilucnseni üccsImu. Igen

derék, okos cnilxr. A/.zal én in;ir ('rtrl^rztnii. hogy mi

úton módon lehetne az embernek gróÜa lenni? Tudod:

grí')!?!! I akinek azt mondja minden ember, hogy amél-

t<')s;imis ^róf iír!» a kinek szabad az udvarba bejárni,

szabad a király asztalához leülni . . .

— Jól van, jól no; tudom én, hogy mi minden szal)ad

neki.

—
• Hát ez az ágens éir, ez a derék, okos ember azt

mondta, hogy az nem lehetetlen. Hogy ha az ember valami

nagy áldozatot, valami nagy szolgálatot tenne, a mi hát

sok pénzl)e k(;rülne ; én nem tudom, hogy hogyan? de ö

már tudja, mert ö nagyon okos, tapasztalt ember. Ez az

éir mondott is nekem töbl) olyan grófokat, még herczege-

ket is, a kik így lettek nagy urakká. No én herczeg lenni

nem kívánok, az nekem sok ; de gróf csakugyan lehetnék.

Lehetnék ! Tarthatnék olyan lovakat, mint akármelyik,

mert van mibl? Yclietnek uradalmat, a hol nekem tet-

szik, a milyen nagyot tetszik. Xd luít nem igaz?

Adorján elgondolkozott; valami homályos sejtelem azt

súgta neki, hogy az a hölgy, a ki megszerette a rangján

alul levü ifjút s kész volt eziraeréról Iciihuidaiii, hogy

hozzá leszálljon: nem fogná- e megvetni azt a nevetséges

embert, a ki pénzen vett magának rangot, hogy kedvesé-

hez emelkedjék? Hanem azután az a kellemes gondolat

kítörülte azt a fejébl, bog}' az mégis szép volna, ha az

ember azzal az öntudattal dughatná n szivart a szájába:

«én is mágnás vagyok ».

— Ilaiiciii alvkoi- neked is meg kell ig('a-iicd, Adorján,

bog}' nekem szót fogadsz abban az egxbtii. a mire kérlek,

ugy-e bár?
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Adorján elnevette magát, vállat vunt.

— Jól van.

Miért ne Ígérhette volna meg, hiszen csak egy kis tréfás

játékról van szó, a mit végre kellett hajtani . . . igen

:

riiy utálatos, alávaló, nemtelen játékról.

iVdorján készen volt rá.

laS EDÉN.

Torhányi úr azon idkben nagy tekintély férfiú volt

a keresked világban. A kik emlékeznek még azokra a

tágas raktárakra a Duna partján, megmondhatják, mennyi

tenger nép jött, ment, dolgozott azok körül napestig : itt

hajókról hordták a gabonát, nagy kétkerek talyigákra

rakva; amott társzekcrekrl emelgették le a roppant áru-

kötegeket, deszkaládákat, hengergették a rengeteg tonná-

kat elre, czipelték öten hatan vállvetve a gyapjú s hara-

zsákokat; tevékeny spediteurök számláskönyveikkel jötték

mentek közöttük, megbízott ágensek alkudoztak kisebb

nagyobb kalmárokkal ; s a bureauban ott ült egy sereg

Írnok s reggeltl estig írt roppant könyveket tele szá-

mokkal.

Torhányi úr üzlete ragyogóan halad. Milliók forognak

a kezén, tudja az egész világ. Mindenben szerencsés, a

mihez fog ; soha sem panaszkodik rossz idkrl ; neki a

legmostohább évszak is gazdagon fizet.

ért minden egyes ágához a kiterjedt kereskedelem-

nek; gabonát, gyapjút, déli gyümölcsöket ad és vesz;

váltókat escomptál, hitelpapírokkal nyerészkedik és az

mind jól üt be neki: speculatíói mindig szerencsések;

semmi portéka rajta nem vész ; manquo, deficit, behajt-

hatatlan tartozás üines rubrikái közt, el tudja találni a

pontot, mikor kell a hausseról egyszerre a baissera for-

dulni s mintha a szerencse istenasszonya is ahhoz szítana,

a ki, már úgy is gazdag, csaknem minden évben éri egy-
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( ^yxiisjáték fönyeröje; valósáf^os piil)licum scaiulalnm

luiir, mikor sorshúzás után olvassa az craljer, lio^y israét

'r<irli;uiyi nyrvl (itvcu, liatvau, iiyolcz\iiii c/.er forin-

tot, :i ki eddig sem tudja már, liogy hova legyen a sok

prn/töl'?

^h'rt ha igen-igen fölöslrgcscii nem volna a pénze,

n( in tt'lictne olyanokat, mint például néhány év eltt, a

midn egy becsi nagykereskedház megbukott s sok egyéb

házat is ItcUvont a condolentiába ; akkor azt beszélték,

hogy Torhánjd is úszik vele egy i)ár százezer forintig; s

ekkor , midn legjobban sajnálkoztak rajta, megvett egy

puszta szigetet a Duna közepén, raktáraival szemben,

saját költségén áthidaHatta ott a foly(')t, ers töltéssel

körül fogatta a szigetet s olyan angol kertet telepíttetett

rá, hogy azt késbb méltán megillette ez a büszke czim

:

«Kis Eden.i) A legritkább becses fák virágzó bokrai között

tündéri mulatólakok emelkedtek el, befuttatva kiLsz(')

rózsafajokkal, hogy messzirl szinte égni látszott az egész

ház a nyiló rózsáktól ; s mesterséges szökkutak lövelték

a vizet ;i iiiiirviiny inedenezéiket körülfog(') keleti virágokra

s mvész faragta szobrok fehér tagjaira.

így felelt meg Torhányi uram a sajnálkozó k()zvéle-

nuMiyiiek, midn az legjobban :igg<')(l()tt nn'atta.

Oii Torhányit nem kell félteni egy pár szegény száz-

ezer forint miatt; Torhányi meg sem érzi azt, egy helyen

elveszti, másikon kétszeresen visszanyeri. Fekv birtokain

kivül ki tudja mennyi pénze van, a mit ]iitni nem, csak

sejteni lehet szegény ember fiának.

Torhányi úr hitelét az is rendkivül szokta emelni, hogy

minden szei( iicsi s siker válbilata után megemlékezik a

j(')tékony segélyre szorult szegények házairól, százakai

ezreket ajándékoz k(')rházaknak, sz^nt eklézsiáknak, váró-

szükst (iii : ki 11(111 raara<l sehonnan, a hol valami

hazafiúi aktust lehet elkövetni, országos intézetek alapí-

tásában részt vesz; jótéteményeit nem késnek hirdetni a

háládatos hírlapok s olyankor tudhatja az ember: Tor-
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liánji lír megint nyert igen sokat, mert az év végén a

bilanceon maradó tiszta haszonból busásan áldozott min-

den szép és nemes czélra.

Torhányi úr egy szóval derék ember, szilárd ember,

szerencsés ember ! . . .

Pedig hát mindez csak káprázat.*

Torhányi úr egész üzlete jégre van épitve : csak a nap-

nak kell rá sütni, s rögtön összeolvad. Minden, minden

ámítás itt. Ámítanak a ki- és berakodó hajók, a társzeke-

rek, a hengerített hordók ; ámítanak a fkönyvbe írt ers

számok; a na,gy nyereségek, a jótékony adakozások, a kis

Éden gyümölcsfái ; még Amália kisasszony gyémántjai is.

^lind káprázat az egész.

De hát ki tudhatja azt?

Ki tudhatja azt, hogj^ mi van azokban a bezárt mállia-

csomagokban- Hogy Torhányi már régen folytatja azt a

veszedelmes ?zemfényvesztést, hogy nagy áron hitelbe

megvesz kevesebbet ér árukat; azokat eladja kész pén-

zen olcsóbbért, mint vette. Az így támadt pénzzel fizet

régi tartozást, s új adóssággal törleszti a lejárat napján

számláit.

Ki tudhatja azt, hogy vannak egész osztályok Torhányi

raktáraiban a padlásig rakva tonnákkal, tele czukorral,

kávéval, gáliczkövel (egyben sincs egyéb homoknál) mikre

bármikor ezreket kaphat kölcsön a banktól. A bank szolitl

liypothekákat keres mindig, minthogy holmi földbirtokra

nem kölcsönözhet.

Ki tudhatná azt, hogy Toi-hányi üzlete már évek óta

úgy hbeg a semmiben, mint a Mahomet koporsója, leg-

ah'ibb kétszer annyi adóssággal, mint a mennyi értéke vau.

Nagyon szép tudomány az : két hitelez közöl az Qgjik

pénzével fizetni ki a másikat, s a harmadikéval az egyiket.

* Jobb szónak találom a « Schwindel » kifejezésére a szédelgés-

nél; mert a ki ebbeu bnös, nem maga szédeleg, hanem mást
szédít.



Hát azok a nagy nyereségek a börzén ? az is mind káp-

rázat. A diadalból nagy zajt csinál az ember, a kudarczot

elhallgatja, így azt hiszik, hogy mindig szerencsés ; bátor,

mosolygó arcz a legnagj-obb veszteség idején majdnem
annyit ér, mint a tele erszény, legalább az üzletvilágban.

Es a pompás sziget a Duna közepén, a gyönycir ma-

gasztos nev kis Éden ? — az régen el van már adva egy

gazdag bécsi bankárnak, forma szerint átruházva rá, csak

titkos egyezés tartja még, hogy egy évig ne tudjon róla

senki semmit.

Hát a sorshuzási nyeremények ? ennyi egymásra követ-

kez tüneményes szerencse? Ez is csak káprázat. Tor-

hányi nagyszer hazárdjátékot z abban ; a mennyit nyer,

sokkal többet ad ki a megvásárolt jegyekre, s hogy men-

nyit veszt e titkos játékban, azt nem számíthatja utána

senki.

Még többet

:

A jótékonyságok, az adakozások játéka is csak szem-

fén}'vesztés, még pedig a legártalmasabb ; azok a jámbor

intézetek, miknek a kalmár néha nagylelk adományokat

szokott ajándékozni, mind igen biztos helyre gondolták

vinni tkéiket, midn a nagyhitel kereskedt kérték fel,

«hogy viselje gondját pénzeiknek*). ugyan szabadkozott,

a kezelés sok dolgot íid ; de hát mégis ügyszeretetbl csak

elfogadta s szívességbl, minden fizetés nélkül kegj'cs-

kedett azoknak elhelyezésérl gondoskodni ; nem is lehet

serami hibát találni bennük ; a kamatok rendesen fizettet-

nek, a számadások mindig rendben vannak, a pénztárak

filléres pontosságig telve ; curatorok, directorok meglehet-

nek nyugodva, hogy olyan derék férfiú kezeibe tették le

községeik vagyonát.

De váljon? ha egyszer — egy szép reggelen azt talál-

ják mondani: Torhányi úr nem jött haza a határidre,

melyen itthon kellene lennie, melyen hosszú kép em-

berek várnak reá hosszú levelekkel, és azután nap múlik

nap után s mindennap több hosszú kép ember kezdi a
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<engetyüt rángatni s a kis Éden hídján tombolni, s a

Kopek mindig hosszabbak, a bosszú papirosok türelme

mindig rövidebb lesz ; akkor! akkor igen, mit fognak majd

mondani azok a szépen patronizált közintézetek, a miket

hirtelenében megtanítottak arra a gyönyör természet-

tudományi igazságra, hogy ha a jeget hármas lakat alá

zárják is vasas ládába, mégis elolvad?

A hazafias intézetek kezében maradnak nagyszer ösz-

szegekröl szóló kötelezvények, a mik nevetségnek okáért

be vannak táblázva itt meg amott fekv dominiumokra,

de a mely dominiumok mindössze is egy pár hold

kaszálóból állnak, egy kidlt-bedtilt oldalú csszházzal a

szögletben.

És végre a termek pompája, a roppant ezüst és arany

készlet, és a hamis gyémántok Amália fülönfüggiben ; . .

.

de pardon, ezer bocsánat, engedelmet kérek, hiszen én

egy szót sem szóltam, ez mind csak olyan föltételes véle-

mény; ne tessék megijedni miatta; én nem akartam Tor-

hányi úr hitelét megingatni ; hiszen épen most készüldik

az egész ház a pompás, nagyszer menyegzöhöz, mely egy

milliomos (valódi milliomos) fiával hozza kapcsolatba a

házat s így bizonyosan ujabban megerösitendi azt; ha

pedig az meghiúsulna, 150 ezer forint készpénzt hajtana

a cassába, a mivel megint szép ideig el lehet veszteni a

közönség szeme fényét,

A menyegz eltti nap is elérkezett már, vendégek,

násznagyok mind felgyülekeztek, menyasszonyi öltönyök

is elkészültek, pástétomokat, tortákat sütöttek, pörköltek

hozzáért egyéniségek — egy olyan lakodalomra, a mi

nem fog végbemenni.

Amália az angol-kertben sétál báró Ludvéghyval s be-

szél neki atyja vállalatairól, megálmodott fnyertes sors-

jegyeirl, tengeren járó hajóiról; a báró pedig rendkívül

érdekes mulatságot szerez neki az által, hogy tiszttartói-

ról, kasznárairól mesél, kik gulyákról, ménesekrl refe-

rálnak neki ; végre mindkét rokonszenves lélek édes áb-

Jókai: Felfordult y'úíig. 10
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rándjai találkoznak egy közös kszéubányában, melyet

báró Liidvóghy fmérnöke fedezett fel, s melynek kiak-

názására, lia tkepénzes vállalkoznék, csak úgy merít-

betné ki belle a milliókat, egyik vederrel magának,

másikkal a bárónak.

Torbányi úr ez alatt érkez vendégei elfogadásában

remekel. Minden szava, minden mosolygása remekben

van csinálva, a tettetés mesterei nem találhatnak azokban

semmi hibát, semmi szakadást : senki a világon fel nem
fedezheti vidám, önelégült arczán azt a bens nyugtalan-

ságot, a mi szivét oly folytonosan hajtja, mint a meg-

áradt patakvíz a malomkereket: « vájjon eljönnek-c? váj-

jon nem jönnek-e ?»

Minden kocsi, melynek robogását a szigetre vezet hidon

hallja, azt a kint újítja meg szivében : vájjon eljönnek-e?

Legnagyobb aggodalmai közepett egy levelet kap Bécs-

bl, ottani ügynökétl. Félre megy vele, a hol arczát ki-

pihenteti a fárasztó mosolygástól; s a mint c levelet

elolvassa, egészen felelevenül tle, most már nem er-

szakból mosolyog, hanem igazán jó kedve van.

Azt írják neki, hogy Borcz Adorján lépéseket tett magát

fnemesi rangba emeltetni ; az öreg Borcz arra utasítá

ügynökét, hogy semmi áldozatot ne kíméljen.

Ez biztos jelenség, erre bátran lehet speculálni. ^lajd

olyan szilárd alap az értelmes üzérre nézve, mint egy két

hetes fagy \ minus fok Béaumur, a repczéket illet vál-

lalatnál. Világos, hogy 12 minusnál a repcze kifagy s a

meglevnek az ára felmegy ; az is világos, hogy Borcz

Adorján nem azért akar gi-óííá lenni minden áron, hogy

egy polgári származású keresked leányát nül veliesse.

Adorján kétségtelenül biztosítást kapott Somlyóházyék-

nál, hogy Serena kezét megnyerheti s csak a rangkülönb-

ség okoz még nehézségeket. Világos comlnnatió.

Az öreg Borcz az utolsó perczig húzza a lemondást, azt

remélve, hogy talán nászúra fogyja t abban megelzni.

Abban pedig ii;t'"''*n í-^íilütkozik. Ti>vli;niyi \\v rendíil"*!")!
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speeulans ; minden fordulatra készen van. Visszalépni

semmi esetre nem fog ; ha arra kerül a sor, hogy Boroz

iiramék csakugyan eljönnek, szívesen látja ket; ha Ador-

ján csakugyan elveszi Amáliát, az is jó. Hideg vérrel fogja

elnézni, hogy esküszik meg leánya egy olyan emberrel, a

kit nem szeret, s a ki öt nem szereti, — a ki mást szeret

;

( s a kit gylöl.

Ah de ime ismers hangok kezdenek hallatszani a mel-

lék teremben; olyan ismers hangok, a minkhöz Torhá-

nyi úr épen nem reményiette ez iittal szerencséjét : való-

iggal Borcz m-am krákogó szavai azok. Borcz úr mindig

olyan hangon beszél, mint egy varjú ; minden ötödik szó

után köhint, nem azért, mintha idült náthában szenvedne,

hanem hogy magát azzal is kellemetlenebbé tegye.

Ezt a torokreszel krákogást vélte Torhányi úr legéde-

sebb conjecturáiközí dísztermeiben hallani.

No ! ezt elvihetne a manó ; ha a vlegény csakugyan el-

( rkezett volna a menyegzre ! Tán csak van még annyi

igazság a nap alatt, hogy ily égrckiáltó rosszaság nem
követtetik el. Az rettenetes volna, ha a vlegény szavát

tartaná s megülné a lakodalmat.

Az inasok nyitják Borcz úr eltt az ajtót; annak azon-

ban még egy kis veszekedése van velük, mert odakinn

levettették vele, úri szokásból, a fels kabátját, s fél hogy

valamit kilopnak belle.

— No no ! Abban a katufrékomban van ám holmi egyet-

más. Egy zsebkend, meg egy juholt(') kés ; el ne vesszen

iini valami belle. Ki visel rá gondot? Maga? Hogy híják

magát? Zsán? De igazán Zsánnak híják? Hát aztán ma-
gától kérem ám el a katufrékomat. Aztán ne hibázzék

l)elle valami, azt mondom. Mert én mindent tudok, hogy

mi van benne. Ördög vigye az ilyen módit ! az ember olyan

messzire elhag^'ja magától a kabátját. Még ki is cserélhe-

tik. Annyi ember között.

Az igaz, hogy sok ember volt már a díszteremben, mind
lakadalmas vendégek távolabb vidékekrl, kik egy nappal

10*
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hamjii'iíbl) érkeztek, hogy el ne maradjanak — eg^' olyan

ünnei)élyröl, a mit a fszereplk inujíiik semmi esetre sem
akarnak megtartani.

Torhányi úr kétség és remény közt nézett leend nász-

úra elé ; t magát látta már nagyon, de — Adorjánt sehol.

Az öreg Borcz egyedül jött.

— Hozta Isten ! hozta Isten ! kedves tiszteletremélt()

nászuram.

Következett a kézszorítás és összecsókolózás.

— Meg tetszett érkezni.

— Meg bizony. Pedig fatális utunk volt. De hát csak

megteszi az ember — a hasznáért.

— Es a gyermekei boldogságáért. Toldá a kalmár kegyes

arezulattal.

— No meg azért.

— Tehát méltóztatott megérkezni?

— Méltóztattam hát ! Látja már, hogy itt vagyok. Ebben

a disznó sárban el nem jöttem volna Szatmárból idáig

senki háromszáz forintjáért. Hanem hát az úr kedvéért el-

jöttem. Azt ne mondja, hogy elmaradtam. Itt van a kon-

traktus a zsebemben.

Torhányi úr aggódva nézett körül : a szomszéd teremben

lev vendégek nem hallanak-e valamit?

— Ugy hiszem, hogy szerzdésünket kölcsönösen meg
fogjuk tartani. Tehát Adorján úrfi is megérkezett?

— Oh igenis. Itt van már a városban ; hanem biz az

egy pár j^ajtására akadt, s most azokkal egy bucsú-poharat

költ el ; tudja nagy jó uram, szokták ezt a fiatal emberek

esküvjük eltt, liogy hát búcsút vegyenek a szabadságtí')!,

mert ha egyszer feleség van a háznál, hát vége ám a sza-

badságnak.

— Tehát bú-elfelejtésre ?

— A mi igaz, az igaz. Mai világl)an bizony úgy fordul-

hat a dolog, hogy nem a menyasszonyokon, lianem a v-
legényeken lesz a sor sírva fakadni, mikor az oltár dé kell

menni. Hanem azéi-t állunk a contractus mellett.



— Oli ez nekem nagy örömömre szolgál ! Sietett rá

megfelelni Torhányi úr ; rám nézve a legnagyobb szeren-

cse, a mit egyetlen gyermekemnek kívánhatok. Olyan szép

\ agyon és hozzá egy gróf.

— Egy gi'óf, micsoda gróf? kiálta föl Borcz uram, visz-

szatéve a tálczára a félig kiivott marasqiiino pohárkát.

Nem volt még hozzá szokva ahhoz a gondolathoz, hogy

neki egy gróf íia van.

— Hát kicsoda? hát gróf Eózsapallagi Borcz Adorján,

nem tetszik ismerni? Hehe ! Én már ezt is tudom. Mondha-

tom, hogy én is segítettem benne bécsi ágensem által, hogy

megkapta ezt a titulust. Természetesen ; az nekem is büsz-

keségem leend.

— No igaz, ez igaz; szólt Borcz úr, ki jónak látta leülni

I rre a fölfedezésre, ügy gondoltam, hogy miért ne lehetne

Adorján is gróf, mikor annyian vajnak?

— Igazán nagy szerencse Amáliára nézve. Egy polgár-

leány ! Nem csodálnám, ha valami comtesse, vagy baro-

nesse kedveért történt volna ; de épen egy polgárleányért.

Ez igazán felfordult világ ; de nagyon szép.

Borcz urat nagyon kelletlenité ez a fordulata a be-

szédnek.

— Hiszen a mi igaz : az igaz. Adorján úrfi bizonyosan

igen szép pártiákat csinálhatott volna, hanem már az meg-

van, ezen nem segíthetünk ; itt a zsebemben a contractus,

én ehhez ragaszkodom.

— És Adorján gróf is ? kérdé hamis czélzattal Tor-

hányi.

— No természetesen ! Neki azt kell tenni, amit én pa-

lancsolok, A gróf úrnak azt kell tenni, a mit a birkás pa-

rancsol ! Csak azért is hagytam gróffá lenni, hogy elmond-

hassam : a birkás parancsol a grófnak ; mert a birkás az

apa, a gróf pedig a fia ! Azért neki kezet kell nekem csó-

kolnia, mikor könyökig kulimászos vagyok is ; mert én

vagj-ok az úr

!

Torhányi úr hagyta öt kiabálni, tudta, hogy ez nem igaz.



— Meg fog érkezni az ebédre Adorján gróf? kérdezi

nag>' nyájassággal.

— Nem szükség rá várakozni ; akkor jön, a mikor neki

tetszik; nem lesz az éhes. Különben ha késöu lesz az ebéd,

én sem várok ám rá, mert tisztességes eml)er hat órakor

vacsorálni szokott, nem ebédelni ; hát csak nekem adasson

valamit harapnom elébb. Különben sem szeretek ott, a hol

sok ember eszik egy rakáson. Megszoktam magamban ebé-

delni, megszoktam felkönyökölni az asztalra; aztán meg-

megpihenni evés közben ; azért nem szeretem fiz ilyen

társaságot. Az ember a lajbliját sem gombolhatja ki ha

jóllakott; meg azokkal a kanál forma ezüst villákkal sem
tudok enni ; aztán meg szeretek a tálba mártogatni kedvem

szerint. No hát csak az én kedvemért ne várakoztassa be-

cses vendégeit, hanem nekem tálaltasson elébb és valahol

külön ; úgy sincs én rajtam mit nézni. Biz én rajtam ne is

figurázzék az a sok inczifinczi kis városi kupczihér.

— Kérem alássan, szólt sértdötten Torhányi úr ; az én

vendégeim mind igen elkel urak, udvari ágensek,

finánczráthok, praesidensek, igazgatók . . .

— Ejh, mit ! Egyiknek sincs azok közül gróf fia

:

Ezzel ketté volt vágva a beszéd. Borcz uramnak csak-

ugyan külön tálaltak ; mit Torhányi úr azzal mentett ki

összegylt vendégei eltt, hogy a derék úr el van tördve,

korán le akar pihenni ; a vlegény meg nem érkeztét pe-

dig azzal mag^'arázá ki, hogy annak valami kis baja esett,

de mindjárt is meg fog érkezni.

(A mitl ugyan minden égi és földi hatalom rizzen

meg ! gondolta hozzá magában.)

Torhányi úr nagyon örült, hogy ilyen számosan meg-

jelentek házánál, kik a holnapi ünnepéljTe voltak hivata-

losak; különösen Bécsbl jöttek sokan. Torhányi úrnak

egy nagynénje vitte a háziasszonyi szerepet, kit más idk-

ben aztán nem szokás respeetálni, csak az elszobák felett

uralkodik. Ezt a vidéki vendégek nem tudhatják.

A menyasszonyt nem fárasztják most az aszl;alhoz; a



menyegz eltti napon szabad neki elrejtzni utolszor

magányos szo))ájába, a liol csak bizalmasabl) ismei'öseinek

van kiváltságuk t egy üdvözlésre meglátogatni. Ez isme-

rsök közé tartoznak a násznagyok; azoknak egyik, pedig

Ludvégliy báró. Ki találna abban valami felötlt, ha a

kér násznagy a menyegz elestéjén néhány szót vált a

holnapi ünnep királynéjával? Senki sem; senkinek sincs

az érdekében.

A vendégek mulatnak, a menyasszony mulat, a vle-

gén}' is mulat ; — tíz óra tájon egy ismers ügytársa Tor-

hányi úrnak a városból érkezik, arczán nagyon is észre-

vehet nyomaival a megrezzenésnek, a mit szeretne egy

kis haraggal ékesíteni ; ki Torhányi urat félre hí^ ja nagy

titokban, valami sürgets közlend végett.

— Nos, mi jót hoz Háfner barátom "?

Háfner barátom egészen el van fulladva a nagy sietés-

ben, és nem hiszi, hogy maszk volna a képén, a mibl azt

lehessen olvasni, hogy valami jót hozott.

— Egészen el van fáradva, nem tetszik egy pohár

pezsg ?

— Köszönöm, dehogy iszom : beszélni is alig tudok.

Képzelje nagyságos Torhányi úr, — most jövök a ven-

déglbl.
— Aha, tehát azért nem iszik.

— Dehogy. Nem azért beszélek. A vendéglben láttam

a nagyságos úr vlegényét.

— Manót ? Az enyimet ? nem vagyok én menyasszony

!

— Jajh ! Elbotlott a nyelvem ; a leend vejét, vagj^ mit,

egy szóval Adorjáni Borz urat.

De már nem állhatta Torhányi úr a nevetést.

—: Ördögöt Adorjáni Borz ! Boroz Adorján.

— De kérem alássan, ne tessék olyan hangosan lenni;

én nem szeretném, ha a vendégek figyelmessé lennének

aziránt, a mit beszélek.

— No, hát mit látott Háfner barátom ; miben botrán-

kozott meg? Fiam uram jól mulat ugy-e?



— De kérem alássan, micsoda múlatás:^ >iu Ls/eii én íh

voltam fiatal ember, de fi donc, hisz ez orgia, ez valóságos

botrán}' !

— Látják mások is ?

— A kinek csak tetszik. Minden ember skandalirozva

van általa. Én nem állhattam meg, hogy meg ne szólítsam

az úrfit : nagyon tisztelt úr, én az ön leend ipának igen

nagy jóakarója vagyok, ennélfogva nem állhatom meg,

hogy szívesen meg ne kérjem, hogy miután kegyed holnap

üli menyegzjét Amália kisasszonnyal : az ilyen zajos mu-

latságot legalább ne tenné a világ eltt ; legalább ne csi-

nálna belle közbotrányt.

— No és erre a szóra kivetette önt az ajtón, nemde '?

— Jobban esett volna, ha azt teszi velem. Dehogy. Meg-

ölelt, összecsókolt, per tu nevezett s azt mondta: «ne félj

pajtás, nem veszem én el a vén Wucherer leányát soha,

(Engedelmet kérek, úgy fejezte ki magát.) Nem rablom én

el Amália kisasszonyt, ha egyedül van is a világon
;
pedig

hát nincs egyedül: van én nekem szebb is jobb is, ha

akarom grófleány is, húzd rá czigány azt a nótát «a min

megszerettük egymást !») Azzal lehúzta a jegygyrjét, a

mit Amália kisasszonytól kapott s a serhordó pinczérn

ujjára akarta dugni. Szerencsére annak a körömhegyére

sem ment rá, olyan vastagok az ujjai. Én, nagyságos uram,

azt hittem, a földbe sülyedek, s most sem tudom, hogy

ébren vagyok-e, vagy álmodom ?

Torháuyi úr tréfásan veregetett az ijedt ember vállára.

— Bohóság az egész, Háfner barátom : kár volt érte

magának olyan a-ggodalmat csinálni. Olyan ember ez az

Adorján : mikor néha iszik, akkor minden bolondot össze-

beszél ; különben pedig aranyos egy jó fiu. Tudja, én nekem

volt egy jó ismersöm, a ki mindig azt kérdezte a fiatal-

tól, a ki leánykérbe jött hozzá: « volt-e valaha korhely,

öcsém uram?)) — ha a legény szabadkozott, hogy soha

életében sem volt, azt mondta neki, akkor ezután fog az

lenni öcsém uram. De a melyik megvallotta, hogy biz ö már
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volt korhely, az tetszett neki, mert ez már átesett rajta.

Mind átestünk biz ezen, édes Háfner barátom, csakhogy

némelyikünk jobban el tudta titkolni. Csak nagyobb baj

ne legyen a világon.

Háfner úr nem beszélt aztán tovább, megiszogatta a

pezsgömaradékot, a mit eléje tettek, Torhányi úr pedig

derült arczczal tért vissza vendégeihez; ennél jobb hírt

sem hozhattak volna neki. Adorján nem akarja elvenni

Amáliát, mert egy grófnéba szerelmes.

Még húsz palaczk pezsgt erre a hírre ! (Hisz ez 1 50 ezer

forint készpénz.)

Éjfél felé kezdett már az idö járni; a vendégek sugdos-

tak egymásközt : a vlegény ugyancsak hosszúra elmaradt

;

tán nagy baja is lett; kezdtek már kérdezsködni is rej-

télyes holléte fell, míg végre Torhányi úr idején valónak

találta az aggodalmakat eloszlatni egy jókor alkalmazott

toaszttal, felemelvén poharát e szavakkal

:

— Az én kedves jövendbeli vm egészségére, ki bár

távol van is e perczben múlhatatlan foglalatosságai miatt,

a mi sziveinkben örökké jelen van .
Alig csördültek össze a poharak, midn egy inas je-

lenteni jön Torhányi úrnak, hogy Adorján úrfi meg-
érkezett.

Torhányinak csaknem a lélekzö gégéjére ment az a kis

pezsg erre a tudósításra. Ezt nem várta.

— Az úrfinak valami nagy baja történhetett az úton,

sietett a cseléd ijedt arczczal tudósítani a társaságot, mert

úgy emelték le a kocsiból, s emelve hozzák négyen fel a

lépcsn.

— Az Istenért ! valami nagy szerencsétlenség ! kiálta-

nak minden oldalról s törték magukat az ajtó felé.

— Oh nem, ne tessék semmin aggódni ! igyekezett meg-
nyugtatni a társaságot Torhányi ; tudta már jól, hogy mi
baja van Adorján uríinak. .

Azonban már kés volt a veszedelmet megelzni, mert
az öreg Borcz, ki a kocsit régóta leste magánszobájából.
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négy cseléd Adorjánt kezénél, lábánál fogva.

— Oda a fiam ! meghalt a fiam ! kiabált a biikáK torka

szakadtából, liol egy doktor? fussanak tilógusért! kitörte

a nyakát, elragadták a lovak, elsült a pisztoly a zsel ében,

keresztül ment a szívén ! szaladjanak frissen.

Nosza a lármára PaíTmann úr, a város forvosa, félre-

taszigálva az eltte állókat, törte magát az öntudatlanul

czepelt ifjú felé, s futtában keresgélni kezdte érvágóját

oldalzsebeiben s annyira meg volt indulva az igyekezettl,

hogy egy fogpiszkálót fogott el helyette. A cselédség a

terembe ért fel Adorjánnal, ott lefektették a sznyegre;

doktor Paffmann odatérdelt mellé s megfogta üterét, ekkor

a deli ifju kirántá kezét a doktoréból, azon a sajátságos

ábrándozó hangon, mely bizonyos betegséget annyira jel-

lemez, elkezdé : «ne izélj, Csillás ! húzd rá azt a szép asz-

szony nótáját, a ki ang;v'íila van ! mert különben betöröm

a bgd

!

»

Doktor Pafí;mann elszörnyedve ugrott fel mellöle.

Hisz ez nem halott, hanem holtrészeg.

Torhányi lökte a cselédeket, hogy vigyék gyorsan félre

;

a vendégek zavarodott ábrázatokkal ijiarkodtak tisztulni a

terembl, s három perez múlva nem volt a nagy étterem-

ben senki, mint Torhányi úr és Ludvéghy báró.

A báró csak a zajrájött el.

Torhányi úr t is örömest kikerülte volna ugyan, de

nem lehetett, mert Ludvéghy egyenesen felé jött. A nemes

úr igen felindultnak látszók s nem mutatta, hogy Torhányi

urat vigasztalni jött volna.

— Tisztelt uram, szólt nagy lélekzetet véve, ez infámia !

A mit ez a birkás nép megenged magának honett emberek

irányában, az több az elégnél. Igen is, birkásnak nevez-

tem ket, és nem sokat fogom magamat mérsékelni kifeje-

zéseimben ; mert ha én magam silány ember vagyok is,

de apáim között volt igen sok derék ember, a kikre büszke

vagyok. Ha az úr elég spekuláns egy ilyen emberhez oda-
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vetni eg^'etlen gyermekét, ki önmagát ilyen órában így

kompromittálja, az az ön dolga, hanem azt kijelentem,

hogy egy ilyen házasságnak én násznagyja nem lehetek.

Az ifjú Borcz úgy tudom, hogy grófi rangot vett magának

és így tudni fogja, hogy a nemesi czímerrel nemesi köte-

lességek is járnak. No ezt majd meglátjuk. Én még ez órá-

ban elhagyom e házat, de fogadom nemesi szavamra, hogy

Borcz úrfi nem fog e házból úgy távozni, mint Amália

férje. Nyugodalmas jó éjszakát kívánok.

í]zen az éjszakán pedig nagyon rossz nyugodalma volt

mindenkinek.

Torhányi úr nagyon mélyen belelátott már a birkás csel-

szövényébe. Biz az elég brutális gondolat volt : egy apát

ilyen érzékeny oldalán támadni meg.

Hanem Borcz uram tapasztalni fogja, hogy ezen érzé-

keny testrész Torhányinál nem létezik. Ha azt hiszi a bir-

kás, hogy a kalmár ezt sértésnek veendi, s majd az ily

botrány után kiad a vlegényen, akkor ugyan rosszul szá-

mított. Ilyen tréfáért nem dobja ki a börze-üzér a kész

proczentot a zsebébl. «A ki szégyenkedik, az nem lesz

gazdag. » Híres bankár monda ki ez arany szót, Torhányi

úr ezt jelszavának fogadta el. A kinek pénz kell, ne legyen

sérthet ! Hát a mit a báró beszélt? olyasmivel fenyegetd-

zött, hogy Adorjánt párbajra hívja. Ez is nagyon jó lesz.

A báró úgy l, mint Teli Vilmos; ha Adorján ezt tudja,

megszökik, s ebben az esetben ö szegte meg a házassági

szerzdés föltételeit, ha pedig nem tudja, meglövik, Amália

özvegy asszony lesz s megkapja a móringot. így is jól van.

De azt ne higyje senki, hogy Torhányi meghátráljon Borcz.

eltt, s ha az csakugyan nem akarja káfrba veszteni a mó-
ringját, ha inkább lemond grófi kilátásairól, új szerel-

mérl: ám lássa, a börze-üzér mosolyogva fogja nézni,

mikor Adorján az oltár eltt megesküszik Amáliával. —
Nem fogják egymást szeretni, de hozzá lesznek kötve.

Hanem a börzék embere még sem tanulta ki eléggé az

embereket ! Nem gyanította a kulimászos kez Borcz fejé-



I)cn íizt a íuiíaiigut, mily liilmoiit a kézzel foí,'ható bru-

talitáson ; iiem fogta fel jól Ludvéghy jellemét. Egészen

más történt reggelig, mint párbajra kihívás

!

A derék kifestett gentleman egészen más nemét találta

ki a bosszúállásnak, és az ártatlanság védelmezésí-nck. —
Elszöktette az éjjel a menyasszonyt.

Jól összeboronálta az esetet a vén birkás ! Nagyon tudta

ö azt, hogy ennek az utolsó órában be kell következni.

A ményasszonynyal meggA-ülölteté a vlegényt s a nász-

nagyba saerelmesité, s elkábítá mind a kettt egymás gaz-

dagságával.

Torhányi úr másnap reggel, midn leányát indult ke-

resni, egy levelet talált annak asztalán, moly atyjához

szólt, s melyben szemére volt hányva, hogy vele mily

kegyetlenül bánt, hogy e gyalázatot nem trheti többé,

inkább elmenne a világba szolgálni, ha történetesen az a

szerencse nem kinálkoznék számára, hogy báró Ludvéghy

-

hez mehessen uralkodni.

Ekkor nyilt fel a szeme a börzeüzémek ! Ezek « döglött

halak!)) (Börzekifejezés.)

Jól van biz ez kedves leányom. — Ha te elszöktél, —
hát én is megszököm ...

NOK ILLUSIOI.

— Ugyan édes Serena grófné, mondja meg, mikor megy

már haza?

E kérdéssel lépé meg egy napon a somlyóházi tiszt-

tartóné Serenát, ki már akkor a hatodik hetet tölte Somly(')-

házán.

Mulatságos kérdés, mikor az ember azt hiszi magáról,

hog}' szivesen látott vendég, s hogy k()rüll)elül itthon van!

Serena gi'ófnénak azonban sokkal töbl) kedí'lyc volt. mint-

hogy azt kellleg méltányolni ne tudja.
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— Kedves, jó, zsörtöld mama, ne verjen még ki.

Tudja, hogy gazdasszonynyá akarom magamat kiképezni

szárnyai alatt, addig nem megyek el.

— A grófné pedig, soha sem lesz jó gazdasszony

!

— Ah ! Miért nem ?

— Mert nincs semmi talentoma hozzá. A grófné jobhan

tud lni, mint rántást behabarni; jobban ért a paripák-

hoz, mint a ludakhoz : egyébiránt nem is ebben áll az, a

mi a gazdasszonyságot teszi, hanem abban, hogy az ember

mindennek tudja a rendjét; ez hiányzik a grófnénál, édes

lelkem, ne haragudjék, de nagyságodból, úgy segéljen,

nem lesz soha semmiféle gazdasszony.

— De ha én ersen azt akarom, hogy az legyek.

— Szeszély, kedves grófné. Kápricz ; semmi más.

— Nem kelek-e fel öt órakor? Nem ügyelek-e a cselé-

deki'e? Nem adok-e ki az éléstárból?

— Mind igaz, de mind nagyobb baj, mintha nem tenné.

A cselédek, a helyett, hogy félnének jelenlététl, minden

hibájukban bizonyos védelmére számítanak, az éléstárban

meg mindig benne feledi a kulcsot ; aztán tegnap is két

itcze lisztet adott palacsintához három embernek, már ki

látta azt ? Nag}'Ságodnak haza kellene menni Kolozsvárra

;

ott van az úri palota; ott az elkel társaságok, ott van a

jó at\ja, édes anyja, Cecil testvére ; ott van a grófnénak

helye, nem itten. Ne haragudjék, de már én, tudja, hogy

a mi a számon, az a szivemen.

— No hát nekem is az a számon, a mi a szivemen. Én
nem akaroK grófné lenni, meguntam azokat az ai'istokrata

köröket, a mikben felnttem. Nem szólom meg ket, de

kerülni akarom. Én csak keserséget találtam azokban.

Meg kell vallanom, hogy igen nagy szerencsétlenségnek

találom, hogy grófné vagyok. Milyen irigylésre méltók a

közrend családok, világtól elvonult, csendes, elégedett

magányukban, egyedül önmaguknak s nem a világi félszeg

elitéletcknek élve.

— Hagj'ja el grófné, azoknak is megvannak a maguk



bajai. Aztán már egyszer az kicsinált dolog, liogj' i'ir nem
élhet úgy, mint szegény ember s azzal vége van.

— De nincs vége

!

— Már teszem föl.

— Ha például egy gróf leány egy közrendhöz megy

férjhez.

— Azt teheti, hanem akkor az urat minden ember fél

mágnásnak fogja tai"tani.

— Miért hiszi azt ?

— Mert még az soha sem történt, hogy ha egy tekin-

tetes úr egy méltóságos kisasszonyt vett feleségül, ez lett

volna tekintetes asszon}-, inkább a férj lett nagysá-

gos úr.

— Kedves mama. Majd fog az ellenkezre példát látni.

— Tán Serena grófné akarja azt produkálni?

— Igen. Én. Látja, nekem az büszkeségem ; én büszke

vagyok arra, hogy egy köznemes ifjúhoz menjek nül

;

hogy legyek n, ki férje nevét s nem férje családjának

nevét viseli ! hogy tudjak élni nem a világnak, hanem egy

embernek, a ki szeret, és a kit szeretek. Ezért nem szere-

tek most atyám házánál lenni ; nem szól ellenem, sokkal

jobb, de abban a mosolygásban, melylyel untalan talál-

kozom nála, meg kell találnom azt az örökös gúnyt, a

mivel szememre hámja, hogy csak magamat ámítom, hogy

csak szeszélyem ez ; a mi pedig vérem, életem, meggyz-
désem. Anyámmal találkozni sem merek : ö lenéz ; hozzám

nem szól, vagy ha szól, az egészen közönyös. S hát még

ha ilyenkor szegény kis húgomra esik tekintetem, a ki ha

sóhajt, csak én értem, miért? a ki szólni nem mer. mert

eltte vasrács az a gát, a mi én elttem csak nádkorlát.

Oh ha másért nem, Cecilért kell l)ebizonyitanom a világ

eltt, hog3^ egy grófné lehet tekintetes asszony, és lehet

igen l)oldog.

A tiszttartóné furcsán összehuzá ajkait, a mi kövér, telt

arczának sajátságos kifejezést adott, s fejét egyre csóvál-

(rqf;', '"^..rciKi r!ijnntf;is;ii alatt.
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— Hm, hm, no, no, ej, ej. Hát a grófné csakugyan azt

hiszi, hogy tekintetes asszony fog lenni"?

— Igen. Hiszem és akarom

!

— No, no! ez az « akarom)) szó nem való tekintetes

asszonynak, ez grófnénak való.

Serena nyugalmat erötetett, pedig nagyon ingerelve

volt már.

— ^[ondhatom, hogy « akarom «, miután csupán rajtam

függ.

— Vájjon.

— Atyám és anyám nem tettek ellenvetést.

— Tudom. Hanem azért mégis azt mondom, hogy a

grófné nem lesz tekintetes asszony, hanem csak grófné

lesz, a mint illik.

— No már, kedves mama, azt csakugj'^an bohóság kegj^ed-

töl állítani. Ennél jobb lett volna, ha kizár az ajtón.

— Bohóság? Édes grófné, én bohóságokat már régen

nem mondok. Nem is tudolí. Az nem az én termetemhez

való. Én régen tudok már valamit, a mit a grófnénak nem
lett volna szabad megtudni, hadd lett volna meglepetés,

hanem hát mivel a grófné engem azzal vádol, hogy bolon-

doskodom, kénj'telen vagyok elrukkolni vele. Igen is, a

grófné grófné marad.

— Visszalépne tán esküjétl ?

— Oh nem ! No iszen az kellene ! Én csapnám agj^on

az akasztófára valót. — Engedelmet kérek ; elszaladt a

nyelvem. No de csak gondolatnak is, hogy ilyen menj-^asz-

szonyt(')l visszalépne !

— Nos, hát?

— Meg fognak esküdni, az már bizonyos. Hanem kérem,

cl ne árulja, a mit most mondok, hogy én tlem tudta

meg. Adorján örökre haragosom lenne, a mivel én persze

érte nem sokat tördném, ha az én szeretett grófném-

nak férje nem lenne a — kópé.

— De kérem, ne mondjon hát akkor grófnénak, szóla

bele Serena, egy makranczos gyerek esdekl hangján.
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A tizsttartóné vállat vont s folytatá

:

— A grófné semmit sem fog tudni, azaz, hogy j()l van,

jól, no, Serena kisasszony semmit sem fog tudni mind-

addig, a míg az oltár elé nem állanak. A tisztelend úr

eg^'másba teszi kezeiket, igy ni, mintha ez a csomó kulcs

volna a vlegény keze, akkor elkezdi, elször a vlegény-

nek : szereted-e te ezt a derék hajadont, kinek kezét kezed-

ben tartod, nagyságos Somlyóházy Serena grófnét? Az

persze azt feleli rá, hogy «hogy az ördögbe ne szeretné)).

Ekkor következik a sor a menyasszonyra. No : várja úgy-e,

hogy mi lesz? De el ne árulja, hogy én mondtam.

Serena türelmetlenül toppantott.

— Akkor azt kérdi a pap : hát te jámbor hajadon, sze-

reted-e ezt a kegyes férfiút, kinek kezét kezedben tartod :

Rózsapallagi gróf Borcz Adorján urat?

Serena arcza vörös lett, mint a széljósló esti ég.

— Micsoda?

A tiszttartóné kaczagott eladása hatásával elégülten.

— Kózsapallagi gróf Borcz Adorján. A biz úgy van. —
Három nap óta itt van már nálam az úrfi levele, melyben

tiidósit, hogy^ sikerült apja ágensének Bécsben számára

megnyerni a grófi czímet s én el tudtam azt hallgatni

:

pedig ugy-e lelkem, ('tekintetes» grófné, ez nagy meglepe-

tés. S én el tudtam idáig hallgatni.

Serena arcza még egyre égett — a szégyen miatt. Nem
felelt semmit a nyilt szivü asszonysiignak, ki igen mulat-

ságos dolgot vélt elkövetni azáltal, hogy Serenával e meg-

lepetést elre közölhette.

— Már most hát édes lelkem, grófné, csak hagyjon fel

minden idre azokkal a « tekintetes asszonykodási» kísér-

letekkel; m«rt láthatja, hogy azokból semmi sem lesz.

A kit Isten úrnak rendelt, maradjon úrnak ; marad sze-

gény ember elég : azokat nem kell szaporítani, teremnek

maguktól. Már most hát azt is megértlieti, miért kérdez-

tem én az elbl>, hogy meddig tetszik itt még mulatni? s

•miért nem tetszik hazamenni atyja úri házához? Mert
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ámbátor én Igen nagy tisztességnek tartanám, ha én tart-

hatnám ki a lakodalmat, s a grófi család sem neheztelne

meg érte, de csak mégis illendbbnek tartanám, hogy

mikor egy mágnás leányát egy mágnás úrfi veszi nül, az

a szokott ünneplés pompával és díszességgel menjen

véghez.

Serena nem mondatott magának többet, karjára ölté

kalapját s szótlanul kitámolygott a kertbe, ott megállt az

ugrókút medenczéje eltt, s nézte a tánczoló szmiyogokat.

Egy-egy néha belecsapódott a vízbe ; azt, ha menekülni

nem bírt, elkapkodták a kis virgoncz arany halak. És Se-

rena olyan szívtelen volt, hogy a szegény szunyogocskát

ily halálveszedelembl ki nem segíté. Nagy dolognak kel-

lett vele történni, hogy a más szerencsétlenségét ilyen

könnyen tudja nézni

!

Ha az igaz volna

!

Ha bn volna ábrándozni ; ábrándozni egy grófnnek

arról, hog.y rangján alól válaszszon férjet, s beleálmodja

magát abba a zajtalanabb életbe, a mi a köznemesi társa-

ságokat jellemzi, — persze az képzeletében ; ha sok idn
keresztül a szeszély kitartásával maliacsul magára vitatta

azt a meggyzdést, hogy az aristokraták nem is lehetnek

boldogok ; ha ers lemondással törekedett elszokni mind-

arról, a miben nevelték, hogy egy új életrendszerhez törje

meg magát, ha boldognak érzé magát abban a gondolat-

ban, hog.y feláldozhatja magát, eddigi ismerseit, család-

körét, czímét, igényeit a világ irányában egy férfiért, ki

szemében a boldog középosztály képviselinek eszmény-

képe, — s akkor egyszerre azzal a hírrel lepik meg, hogy

vlegénye gróffá lett, a legegyszerbb úton-módon, a hogy

csak azzá lenni lehet; — megadta az árát.

Oh mily kikaczagni való helyzet

!

A jámbor kertész, ki pelargoniumokat ültet egy rabattba,

el nem tudja gondolni, mit kaczag a grófn olyan jó izüet

rajta, mikor kérdésére megnevezi a jámbor muskátlikat

saját kertészeti neveik szerint: ez a djuk af Uvellington,

Jókai: Fölfordult világ. 11
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ez a vicomte de Bellegarde, ez a marquise de Pontalba:

emezek itt, a tarka levelek, hybridumok, ez itt a com-

tesse de Berny, emez a lord Evendale . . . (Csupa gróf és

lierczeg, a ki könnyen jutott hozzá
!)

— Haluiba ! Hahaha ! vicomte de Bellcgarde ! marquise

de Pontalba! Hahaha! Emezek meg hybridumok? eg\

gróf, meg egy herczeg ivadéka ! comtesse, mylord ! báró

és gróf ! Hahaha ! És még hybridumok is ! Hahaha.

A kertész abban maradt, hogy kár kicsúfolni az öreg

embert; pedig dehogy csúfolja öt Serena grófné, — saját

mugán kaczag ö olyan nagyon ; saját sorsán nevet ö oly

haragos hahotával. — Grófok és berezegek ; egy forint

30 krajczárért darab számra

!

A mint visszatér a kastélyba, éppen akkor szökik le

paripájáról Gábor, Adorjánnak hajdani korhely pajtása,

kinek ismerjük azt a jeles tulajdonát, hogy nyáron át igen

komoly férfiú szokott lenni.

Esztikéhez jött, a tiszttartóné leányához, ki a unilt

farsang óta vele van eljegyezve. P]z nyilt titok.

Serena grófné a kert rácsozata mögött megállva, ön-

kényt nem láttatá magát a lovaggal ; — hadd keresse fel

menyasszonyát, kár volna boldog ember perczeit közönyös

dolgokkal elrabolni.

Azonban úgy intézte el, hogy mikor Gábor ismét távozni

fog, akkor találkozzék vele, szava volt hozzá.

Fél óra múlva megsokallta a várakozást; eszébe jutott,

hogj^ hiszen Gábor ebédre is itt maradhat, s akkor hiába

vár a kertajtóban ; tehát azt tette, hogy beizent a kortész-

lánykától Esztikéhez, hogy nem jönne-e ki hozzá a kertbe

sétálni ; tudta, hogy így Gábor is utána fog majd jönni.

Esztike sietett ki a grófnhöz ; nagyon jól illett neki a

menyasszonyi arcz ; Serena gondola, hog>' az mégis bol-

dogabb, mint
;
pedig hiszen is csak azt akarta, hogy

boldogabb legyen.

— Esztikém,' galambom, szólt Serena giófné, karjára

fzve a tiszttartó leányát. Nekem egy nagy kérésem volna
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hozzád. Mamád egy óra eltt azzal a hírrel ijesztett meg,

hogy Adorján gróffá lett — vásári áron.

Itt meg kellett állni Serenának, oly közel volt hozzá,

hogy sírva fakadjon.

— Én azt hiszem, hogy ez csak tréfa. Gábor bizonyosan

fogja tudni, hogy igaz-e? Magam nem kérdezösködhetem

felle, tedd meg a kedvemért, édesem, hozd el neki, s

azután mondj meg nekem mindent, de mindent, hogy mi

véleménynyel van felöle Gábor? az ö szavára én olyan

sokat adok ; tudod : oly régi h barátok. Ugy-e megteszed

ezt a kedveméi*t? unalmas dolog másról beszélned vele,

de csak egy perez.

Esztike állítá, hogy oh neki úgy sincs semmi egyéb be-

szélni valója Gáborral.

Mint Serena grófn elre tudta, a türelmetlen vlegény

nem várta be, míg Esztike visszatér, hanem utána jött;

Serena meglátta öt a kerti sétány végén.

— Látod, már jön is; de ne beszélj itt a fák között errl

vele, valaki meghallhatná, s azt nem szeretném. Csald el

a kerti pavillonig, s ott hozd el csak Adorjánt.

Azzal Serena az út ellenkez irányában elvált Esztiké-

tl, a legels út-fordulónál azonban, használva a bokrok

srjét, sietett a pavillonhoz, s annak a hátulsó ajtaján

besuhant ; az els ajtót is bezárta, úgy hogy mire a két

boldog szerelmes nagy andalogva odaérkezett, ha akaii;

sem mehetett volna be a nyaralóba ; de a mit nem is pró-

báltak meg, hanem ott maradtak a veranda alatt. A vékony

deszkafalon át Serena minden szavukat hallhatá.

Esztike kérdezé Gábortól

:

— Mikor beszéltél Adorjánnal?

— Nagyon régen ; — volt rá a közönyös válasz.

— Mikor fogsz vele ismét találkozni?

— Soha sem.

E felelet nagyon megzavarhatta Esztikét, egy ideig alig

tudta, hogyan folytatni.

— Ti tán összeszólalkoztatok ?

11*
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— Nem is láttuk egymást — már éktelen idk óta.

— Talán megbántott?

— Akkor neki volna oka engemet kerülni.

— De hát mi bajod van vele?

— Nekem épen semmi sincs.

— És mégis kerülöd?

— Utálom.

— Talán azért, mert gróffá lett ?

— Oh biz azért nem. Ann3'i gróf van, a kit becsülök !

Ha tehette, az az ö dolga.

— Azt hittem, azért hasonlottál meg vele, hogy nálad-

nál magasabb rangra iparkodott jutni, pénz által.

— Oh nem ! Söt én vagyok végtelenül magasabb rang-

ban, mint ö.

— Micsoda?

— Én egy becsületes nemes ember vagyok-; o pedig egy

alacsonylelkü csaló.

— Az Istenért ; ne beszélj olyan hangosan. Talán

játékban.

— Igen ; a legcsufabb játékban : a becsülettel, az adott

szóval, a szerelemmel való játékban ! Emlékezel Tor-

hányiékra, ugy-e?

— Nagyon jól.

— Amália Adorján menyasszonya volt.

— De a viszony már régen felbomlott ; azon percztl

fogva, hogy Adorján a grófnét megpillantotta. Emlékezel

arra a polkára farsang utolsó napján.

— A szívviszony felbomlott ; de volt egy Írásbeli szerz-

dés, mely szerint mind a két fél rizked szüléi roppant

bánatpénz fizetésére kötelezek magukat azon esetben, ha

egyik vagy másik fél visszalépése miatt felbomlanék a

tervezett házasság.

— Errl hallottam, söt azt is tudom, hogy Adorján

Serena grófnénak becsületszavát adta, hogy engedi apjával

fizettetni a bánatpénzt Tor}i;'inyin!ik, s soIki tíiljbot Amá-

liával nem találkozik.
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— Ezt ugyanazon napon mondhatta a grófnénak, a

midn kái-tyán az egész társaság pénzét elnyerve, azt

mint önkénj^tes adakozást irattá velük alá a grófné által

pártfogolt' tüzkárvállottak számára. Egj^nehány százzal

több vagy kevesebb, mit tesz az.

— Ah!
— Hogyan tartotta meg becsületszavát? azt majd mind-

járt megmondom. Apjával együtt egy cselszövényt fontak,

a Torhányi családnak ezzel a Ludvéghy báróvali meg-

ismertetésére, a kit Serena grófn egy izben az oltár eltt

hagyott. A báró derangirozott ember, szüksége volt rá,

hogy egy milliomosnak hitt leány kezével hozza helyre

dlfélben lev gazdaságát. A két Borcz szépen összeboro-

nálta ket. E közben a házassági elkészületek mentek

olyan szépen, mintha Adorjánra nézve semmi Serena

grófn sem volna a világon. — Az utolsó nap, a menyegz

eltti döntött.

— S Adorján megjelent volna a menyegzre is? Ha
ezt a grófn megtudja valaha

!

— Megjelent, még pedig négy ember által hurczoltatva

mint holt részeg.

— Holtrészegen?

— Dehog}' úgy ! Csak tettette magát annak

!

— Hogyan ? Nem értem.

— Nem érted ? Hogy azzal a nvel, a kit holnap az

oltár elé kellene vezetnie, megutáltassa magát.

— Ah ; ez rút dolog

!

— Ugy-e? És annyival rútabb, hogy a czél teljesen

sikerült; Amália még azon éjjel báró Ludvéghyval meg-

szökött.

— Csitt. Csendesebben.

— A világ meg fogja tudni; mert e miatt Torhányi,

vagyonilag kénytelen lévén megbukni, szintén eltnt,

vagj'onát dobra vei-ték ; dobra fogják ütni nemsokára a

leány hirnevét is : a kit a báró, megtudva, hogy vagyon-

talan, most már nejévé bizonyosan nem tesz.



— Ah, ez rettenetes.

— Ez alávalóság. Százötvenezer forintért Borcz Ador-

ján megszegte becsületszavát, jegyl)enjárt egyszen-e két

menyasszonynyal, megbuktatott egy családot, s meggya-

lázott egy nöt, ki menyasszonya vala. Akkor azntán száz-

ötvenezer forintért grófi czimet vásárolt, s már most azt

hiszi, hogy pénzét jó helyre tette.

— S ezen ember lesz Serena grófn férje !

— A grófn maga keresi a fátumot.

— Ne légy hozzá igaztalan, oly ábrándos ; a kit meg-

szeret, annak nem látja hibáit.

— Akkor még boldog is lehet vele.

— De az irtóztató gondolat, hogy egy ily nemes lélek

egy olyan aljas emberhez legyen örökre lánczolva. Ezt

tudatni kellene vele.

— Hova gondolsz? Halálos ellenségeddé tennéd vele.

A legaljasabb embereket a legállandóbbaii szokták sze-

retni. Az asszonyszív titkai ezek: csodák, ji miKcí niin

értünk,

— De hiszen elébb-utóbb meg fogja tudni.

— Tudja meg mástól. A kitl ezt meg fogja hallani,

azt gylölni fogja egész életén keresztül ; a férfit pedig

annál jobban szereti. Nem érti i zt senki, hogy ez miért

van így, de ez így van mindig.

— Szegény Serena

!

A boldog pár elhagyta a verandát s a kert tekervényes

utain, boldogabb eszmékrl susogva, tovább haladt.

A grófleány pedig benn a nyaralóban a földön fekve

hevert s könyeivel áztatta a néma padlatot, mely egye-

düli tanuja volt kitör fájdalmainak.

Félóra múlva megjelent az ebédnél Serena. l'jra öltöz-

ködött s soha jobb kedv nem volt, mint most. Csak úgy

szórta az élczeket mindenfelé.

A tiszttartóné koozkáztatta azt az észrevételt, hogy a

grófné aligha « valamit nem érez».

Ebéd után Eszti megsúgta Serenának, hogj' Adorján
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grófsága csakugyan igaz, hanem hogy Gábor ezért nem

Ítéli meg Adorjánt.

Serena megfordította magában a tételt: «nem ezért

»

ítéli meg Adorjánt, s olyan jó kedv volt, miként még

soha életében.

A VLEGÉNY MELLETT.

E naptól fogva Serena kedélye nagy változáson ment

keresztül. Mintha ketté vágták volna gazdasszonykodási

szenvedélyét, abba hagyott konyhát, éléstárt, veteményes-

kertet. Késn kelt, késn feküdt ; a hosszas pipere miatt

késleltette az ebédet; lovával, zongorájával volt elfog-

lalva, 8 a családias együttlétet a tiszttartó családjával át-

forditá azon megelz szívességre, melyet a jólnevelt

grófnk olyan jól ki tudnak mutatni, ha olyan emberek-

kel találkoznak össze, a kiket megbecsülni okuk van ; de

a kikkel mégis nem kíváncsiak minden este egy kemen-

czét körülülni.

A tiszttartóné mindjárt észrevette azt, s szót is tett

felöle Esztinek, megjegyezvén, hogy úgy is elre tudta ,
hogy hamar vége lesz annak a bohóskodásnak. Annyival

inkább szükségesnek tartá a grófnét sürgetni, hogy men-

jen haza Kolozsvárra. Hisz az lehetetlen, hogy egy grófi

vlegény egy grófi kisasszonyt épen a tiszttartótól vígyen

az oltárhoz.

— Oda nem megyek, — monda a grófné, — Kolozs-

várra semmiesetre sem. Ismerem az ottani köröket, egy

újdonsült mágnást ott nagyon rosszul fogadnának : annak

Adorjánra nézve nagyon rossz vége lenne. Különösen

atyámnál épen nem számolok Adorján számára valami

elzékenységre ; liiszen nagy demokrata, asztalánál

tudósok, proféssorok és mvészek szoktak ülni. Könnyen

megtehetné azt a tréfád, hogy a «vett gróf« számára a
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a mivel ott találkoznom kellene.

No ez már okos beszéd, gondola magában a tiszt-

tartóné; Adorjánt félti, jól teszi. Átlátta, hogy mulya

ficzkó, de szereti. így is jól van. Az is Isten áldása, lia

egy ostoba férjnek okos asszony jut házastársul.

— Hanem azt gondoltam, hogy inkább nagynénémh('Z

megyek vissza Pozsonyba.

— Bizony nagyon jól lesz; annál még a múlt évekrl

megmaradt «Staffirung)) is azon módon megvan.

Serena összeránczolá szép szemöldeit, a mi neki oly

jól illett; hanem a tiszttartóné jámbor tele arcza meg-

gyozheté felöle, hogy semmi malitia sem volt ez észre-

vételben. A jó asszonyság csupán azt látszott igen illen-

dnek tartani, hogy egy menyasszony rangjához ill

mennyiség batiszt zsebkendkkel legyen ellátva az

esküv napjáig.

— Azért is jobb lesz Pozsonyban esküdnünk, mert ott

már több elszeretettel fogadnak olyan embereket, kik

valami nagyon friss megtiszteltetést kaptak Bécsbl.

— Minthogy közelebb vannak oda.

— Aztán végtére is, minden grófi czím Bécsbl jön

;

igen sokan, ha nagyon keresnék titulusaik kútforrását

seik biográfiájában, még elhallgatásra méltóbb indoko-

kat is fedeznének fel, mint Adorján «hü szolgálatai".

(Védelmezi az úrfit, gondola a tiszttai-tóné, nagj'on jól

van. — Nem jön ez többet Somlyóházára.)

— S mikor szándékozik a grófné Pozsonyba utazni

nagynénjéhez?

— Azt még magam si.'ui tudom. Majd ha rágondolom

magamat.

— De én pedig szeretném azt jó eleve tudni, a készü-

letek végett.

Serena nevetve monda

:

— De hisz én miattam még csak útra való pogácsát

sem szükség sütni.
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— Tudom, hogy a grófnénál miudeu perczben készen

van a «fogj be, indulj, » de nekem ám rendben kell hagy-

nom a házat, ha olyan hosszú útra távozom.

Serena úgy tett, mmt a ki csodálkozik.

— Ah, hiszen én azt nem kivánom kegyedtl, hogy

miattam törje magát olyan hosszú, kellemetlen útra.

Aztán én éjjel-nappal szoktam utazni, kegyed abba bele-

betegednék.

— De kedves grófné, gondolja meg azt, hogy engemet

micsoda szégyenbe hozna az által édes atyja, a gróf

eltt, ha megengedném, hogy egyedül, az én kiséretem

nélkül induljon olyan hosszú útra; nem mernék soha

szeme elé kerülni. S ha valami történnék a grófnéval az

utón, akkor akár mindjárt én is világgá menjek.

— Mi bajom történhetnék? utaztam már elégszer eg;v'e-

dül. Aztán velem lesz szobaleányom, meg pisztolyaim.

— No azok talán megrzik a betegségtl, meg a zsivá-

nyoktól ; — de a világ nyelvétl

?

— Ah ! szólt Serena gúnyosan nevetve ; az engem

nem sebesit.

A tiszttartóné egészen elszomorodott e világmegve-

tésre, mely úgy nem illik egy fiatal leány liliomarczá-

hoz s még egyszer kérte, hogy gondolja meg, mit tesz ?

— Ne szóljunk errl többet. Tudhatják, hogy mentl
jobban biztatnak valamire, annál kevésbbé hajlok rá. Ez

az út nem kegyednek való, egyedül fogok utazni.

Ez végét szakítá az értekezletnek. Tiszttartóné asszony

megállapodott abban, hogy egy kigj^ógyíthatatlan mak-

ranczczal van dolga: bár az Isten soha ide ne hozta

volna, s ha már ide hozta, segítené mentl elbb valami

biztos helyre, a hol más dolga lenne a rávigyázás.

Serena pedig még abban az órában leült levelet irni.

Irt kettt, ügy össze pecsételte mind a kettt spanyol-

viaszszal, hogy abba ugyan bele nem lehetett lopózni

emberi tekintetnek.

Az egyik levél szólt Borcz Adorján úrnak; a másik
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\'\\\vr (iyula iiniak; mindkett térti vevénv mellett.

A k'\t'Kk<t ,1 iiicsi postára küldte el.

\zoiitul mindennap volt dolga a lovásznak henyar-

^'iiliii Dtr/.src. meirtudni, ha visszaértek-e a vevények?

I'ldszor I'cIh'v (lynláé érkezett meg s csak másnap
Adorjáné; ugyanekkor két levél is jött a grófnéhoz a

mondott uraktól.

A mint ezeket megkapta a grófné, rögtön intézkedé-

seket tétetett, hogy holnai)után uta/diassék. A tiszttartó-

család irányában oly visszatartó volt már, hogy többé

senki sem látta jónak ellenvetéseket kisérteni meg elhatá-

rozása iránt.

Egészen félrevonulva rendezé Serena útikészületeit,

saját szobaleánya segélyí'vel : kocsisa utasítva volt hosszú

úti;i kcszíilni, a minek az n;t,!j;yo]i (irült. A háziakat nem
avatták többé semmibe.

A legutóbbi napokban már ebédelni sem jött le Serena

a tiszttart'.u'khoz, szol)áiba vitette étkeit, s egyedül fala-

tozott. Igazán azt akartn. ho^y senkinek se Ic^'vcn nehéz

szíve utána, ha eltávozik.

Elutazása eltti estén sietett röviden elbúcsúzni a

háziaktól, igen száraz uta-itiisokat adva a tiszttartónak,

hogy mit mondjon majd atyjának, ha Kolozsvárra érkezik.

Akkor mégis reszketett egy kicsit a hangja, a midn
arra kérte, hogy jó ti >t\ci'cl, ('ccilt üdvözölje.

Esztikét kérte, hogy fogadjon el tle egy karpereczet

menyasszonyi ajándokul. Az ugyan jobban örült volna

egy barátni cs(')knak búcsú fejében, a mivel még néhány

nají eltt a tekintetes asszonynyá készül Serena irányá-

lian oly adakozó volt; hanem hiszen ma már tudja, hogy

nem lehet grófnénak nem leiniie, s azok értékes tárgya-

kat sz<>ktal< aj;ui(leknzni.

Végül arra kért mindenkit Serena, hogy miatta korán

ne keljenek, mert ö igen korán hajnalban fog elindulni,

a mikor még mindenki alszik a háznál.

A kis tiszttart(') oly félszegül mosolygott arra a szóra

:
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lehet is ö eltte azt mondani: igen korán. A gazda-

inberrc nézve nem kezddik és végzdik a nap ; az ébren

alszik és éjfélben is sorra látogatja az aklokat. Nincs

annak semmi korán.

Serena azonban azt hivé, hogy azzal rászedheti a tisat-

tartóékat, ha akkor, a midn gondolni lehet, hogy most

a legéberebbek is els álmukat aluszszák, szép csendesen

l)efogat, 8 elhagyja az udvart, anélkül, hogy valaki észre-

venné. Szép holdvilágos az éj, az utak jó karban vannak,

könny az utazás.

A kifzött terv egészen sikerült ; az els kakasszó után

készen állt a hintó ; Berena feltilt minden nesz nélkül, s

elhagyta a kastélyt, a nélkül, hogy valakit felzavart volna,

még a kutya sem nyiflfantotta el magát.

A falun keresztül mentében nem találkozott egyébbel,

mint az éji rrel, ki találomra épen akkor kiáltotta a

tizenegyet; pedig bizonyosan volt már éjfél. A házak

kapuiban ül komondorok ugattak egy kicsit nagy álmo-

san a haladó hintó után, hanem azok is abba hagyták s

nemsokára kint robogott a hintó a nyilt országúton.

A mint a holdvilágos útra kiértek az árnyas utczák

fasorai közül, Serena kinézett a hintó hátulsó ablakán,

s egy távolról koczogó ekhós szekeret vett észre, mely

utánuk jött.

Keresked lehet, ki ily késn utazik; ki járna más ily

órában a maga jószántából?

Félóra múlva megint hátranézett ; már akkor közelebb

járt az ekhós szekér. Csak három lóval volt, de könny
szerrel levén, versenyt futhatott a négylovas hintóval.

Ezentúl kezdett az ekhós szekér Serena figyelmének

tárgya lenni, minden tiz perczben kinézett utána, néhány
száz lépésnyire beérte az a hintót s azután mintha meg
lenne elégedve a sikerrel, nyomában maradt, nem akarta

elkerülni.

Egyszer azt parancsolá Serena a kocsisnak, hogy sebe-

sen hajtson, azután visszanézett az ekhós szekérre, mit
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csinál. Ila elmaradt Í8 az egy idre, de félóra múlva ismét

nyomában volt, nem birták elhagyni.

Majd meg azt parancsolá Serena, hogy álljanak meg.

akkor az utána jöv is megállt; a kocsis leszállt s annyi

rendbehozni valót talált lovai szerszámán, hogy ki-

fogyasztá Serena türelmét. Ha pedig ö tovább hajtatott,

az ekhós szekér is mindjárt nyomult utána.

— Micsoda ember lehet az, a ki utánunk jön, s sem el

nem akar hagyni bennünket, sem elmaradni tlünk?
kérdé végre a grófné kocsisától.

— Valami jámbor kupecz lehet, felelt az, a ki örül,

hogy ily késn éjszaka valakit lát maga eltt.

Ezt a magyarázatot Serena maga is a legvalószinübb-

nek tartotta, s azzal fejét a kocsi oldalvánkosára hajtva,

elkezdett álmodozni ; maga sem vette észre, hogy pedig

mégsem alszik, hanem ébren van.

Abban az ekhós szekérben pedig, a mely makacsul

követte a hintót, senki sem volt más, mint — a kis tiszt-

tartó maga, ki feladatául vette, hogy a grófkisasszonyt

követni fogja, ha mindjárt az operencziákig is.

Mikorra az utazó-kocsi az ilondai magas hegyi litra fei-

vergdött, akkorra feljött a hajnalcsillag is a láthatárra

;

a míg a lovakat néhány perezre pihentetni megállíták a

hegytetn, Serena is kiszállt a hintóból.

Gyönyör szi hajnalhasadás volt ; a magas hegj'tetö-

rl mélyen be lehet látni a magyarországi rónára, mely-

nek láthatára még ködös lilaszínben borongott, a mindig

alacsonyabbá váló hegyhátak, mint óriási lépcsk követ-

keztek egymásra ; — a borongós hegyoldalból egy hámor

vérvörös tzszeme világított nagy messzirl idáig; — a

túlsó láthatáron pedig már rózsaszint kezdett játszani az

ég, 8 a havasok aranyos párkányai fölött ragyogott a haj-

nalcsillag.

A rétek zöld bársonya itt-ott ezüsttel van behintve, a

tiszta égen vándor darucsapat vonult végig, tán épen a

kel napot üdvözölni, melynek tzképe mint egy támadt
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aranyhegy kezd már emelkeriní a havasok mögül, elre

küldött csillaghirnöke után.

Serena olyan sokáig nézte a darucsapat egyenletes

röpülését, szinte észre sem vévé, hogy alul a kapaszkodón

egy másik öt- lovas hintó jön fel vele szemközt, csak az

rezzente eszméit oda a földre, midn már a három els

paripa csengetyüi a közelben kezdtek csilingelni.

A delnnek csak egy pillantás kellett, hogy a lovakra

ráismerjen.

— Hó! Megállj ! kiálta a szemközt jöv hintó kocsisá-

nak, midn amaz hintóját elérte. Ezek Borcz úr lovai.

— Igenis, a gróf úré ! felelt a cseléd.

- A gróf úr bizonyosan alszik ?

— Meglehet, mert egész éjjel jöttünk.

— Majd felköltöm.

Serena azt a tréfás nemét találta ki a felébresztésnek,

hogy a mint Adorján eszményietlenül nyitott szájjal

feküdt a hintó vánkosai között, egyik pisztolyát elsütötte

a feje fölött.

Igen mulatságos volt azt látni, a mint az álmában

ekképen felriasztott úrfi egyszerre életre tért s az els

pillanatban azt sem tudta: égben van-e, vagy a víz alatt,

elször is a tárczájához kapott, azután a hintó tiilsó felén

kiugrani készült, a puskájához nyúlni nem jutott eszébe.

— Hahaha ! kaczagott egészséges kedvvel Serena, az

üres pisztolyt neki szegezve : — (da bourse ou le coeur ! »>
—

pénzedet, vagy a szivedet.

A második perczben már öt érzéke használatában volt

Adorján, megismerte menyasszonyát, elgondolta, hogy jó

képet kell csinálni a tréfához, ámbár azért rendesen min-

dig szokott haragudni az ember, ha jól aluszik és fel-

zavarják
; egy ugrással kiszíikött kocsijából s készen volt

a parolával.

— Mind a kett a nagysádé régen.

Azzal voltkézcsókolás, többet Serena nem engedett meg.
— Igen szép öntl, hogy szót fogadt és elém jött.



— Különben is jöttoni voliiu iiüir, ;i kedves levcl útban

talált.

— Helyesli, a mit irtam ?

— Tökéletesen.

— Készen van a dispensatióval ?

— Csak egy szavamba került az alis])ánnál. És nagysád
— Az enyim is velem van. Gondoskodott ön tannról is.

— Násznag}'om, gróf X. mint nnyvKád paráncsoltíi.

Szathmáron vár reánk.

— Minek választott ön oly elkel ná8znag;\^ot ; az

enyém Fehér Gyula lesz.

Ez kissé zavarba látszott hozni Adorjánt; de nem szo-

kott kellemetlen tárgyakon tovább gondolkodni.

— Hiszi ön, hogy még ma eljutunk Szathmárra?

— ]\findenütt pihent fogatok várnak reánk ; egyébiránt,

ha nagysád fáradt volna, Nagy-Bányán megpihenhetnénk.

— S nem sajnálná ön azt a napot, melyet így elvesz-

tenénk? szólt Serena azzal a mélj'ennézö mosolylj'al,

mely a férfiakat rültté tudja tenni a boldogság miatt.

Adorján e szóra csókjaival halmozta el a kezet, mely

boldogsága ajtaját volt felnyitandó s azt hitte, hogy most

már egészen érti azt a széparczú s^jhinxet, a kinek talá-

nyait még addig férfinak nem sikerült megfejteni.

Serena ezzel hintójába tért, egy kézszorítással búcsúzva

rövid idre Adorjántól, ki t kezénél fogva segité a há<í-

csón föllépni. Az úrfi példátlan önfeláldozással oly messz*

ment, hogy maga vette ki a kocsis kezél>l a gyeplt

:

gyöngéden megmagyarázva, hogy a míg a veszélyes lejt

végét elérik, nem élhetne nyugodtan, ha idegen kezekben

tudná ^azt a gyeplt, melynek hiányos kezelése miatt

boldogsága istennjének nyaka is kitörhetnék.

Kemélte, hogy finom érzés hölgynek lesz annyi helyt-

('rzete, hogy átlátandja, miszerint ez csak ürüg>'. A sze-

relmes vlegény illedelmi szempoittból nem várhatván

azt, hogy l)enn a hhitóban üljön menyasszonya mellett :

ámbár az bizony mindeg.y, akár ma, akár egy nappal
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késbb : tehát legalább hogy vele egy kocsin utazzék s

hozzá közel maradhasson, a kocsiülést foglalja el.

Szép eszme ez, csakhogy nem ér rá az ember bvebben
kidolgozni.

Az ekhós szekér megint állt ez alatt néhány száz

lépésnyi távolban, s tiszttartó uram látta és szemlélte az

egész rövid, de sokat mondó jelenetet.

Tehát így vagyunk.

Már ilyenformán tökéletesen fölösleges lett volna neki

:i grófnét csak egy tapodtat is tovább követnie. Ha úgy
látja jónak, hát csak tessék. Halálveszedelem ellen meg-

rzi már most a vlegénye, tle magától pedig riztetni

nem, csak rizkedni lehet.

Tiszttartó úr megegyezett magával abban, hogy ez a

.-.zép pásztori jelenet egészen hasonlít ahl^pz, a mi Mózes

I. könyve XXIV-ik részének hatvanharmadik és követ-

kez verseiben olyan szépen meg van írva ; tudniillik a

hogy Izsák kimegy a mezre, s látja Eebekát, az ö meny-

asszonyát jönni a tevékkel, Rebeka is meglátja Izsákot

;iz ö vlegényét, s leszáll a tevérl, Izsák eléje fut, beve-

zeti anyjának sátorába «és szerété vala tet»).

A kis öreg úr nagyon patriarchális egyszer érzelmek-

kel bírt még, s megnyugodott a sors intézkedéseiben.

De jaj annak, a kit a természettudományok más skep-

ziszra tanítottak

!

A kik tudják, hogy az ég kékje nem terjed a men}--

nrszágig, csak a földi gzkör az, mely egy geometriai

mérföldre terjed, azontúl az ég csillagos és fekete.

A kik tudják, hogy a hajnalcsillag nem valami lyuk

iz égen, melyen keresztül annak dicsségébe belátni,

lianem csak egy olyan otromba sziklatömeg, mint ez a

mi földünk, ha a naptól nem sütött fele van felénk fordulva,

akkor fekete. Hogy az a felh ott a nap eltt nem az

istenek .arany hajója, hanem a földi párának stratocu-

niulus alakban csoportosult töraegesülése ; hogy az a tz-
golyó ott a láthatáron nem is a nap maga, hanem csak
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annak a gzkor által sngártörési theoríák szerint a lat-

kor alul felemelt optikai csalképe.

A kik tudják, hogy az az ezüsti^or a rét bársonyán nem
csillaghamu, hanem dér, s az a bársony maga nem egyéb,

mint gonosz mezömoha, a mit rég fel kellett volna foga-

solni a jó gazdának, mert elöli a füvet.

A kik tudják, hogy a vándor darvak nem azért vándo-

rolnak el innen, mintha fájna nekik az itteni politikai

viszonyok kinos alakulása s boldogabb hazát mennének

keresni, hol még nincs censura és lapbélyeg, hanem csak

azért, mert már itt betakarították a gabonát, s máshova

kell menni, a hol másodszor is aratnak.

És a kik tudják, hogy mi az, mikor vlegény és meny-

asszony találkoznak egymással, véletlenül egymást meg-

lepve ? A pirulás, a hevülés, a szemérmes szemlesütés, a

bátorító kézszorítás, az elfojtott sóhaj, a szívdobogtató

vágy, a suttogó szó, a boldogsugárú mosoly, az enyelg

tréfa, a delejes egyakarat, — a kimagyarázhatlan össze-

érzés ! — A kik tudják, hogy mi az a szerelem

!

A kik tudják, hogy az sem egyéb, mint köd és pára

;

földi gözjelenet, optikai csalódás !

Hanem azt a kis tiszttartó nem tudta, azért tehát vissza-

fordult szekerével ; azt határozván magában, hogy a miket

tapasztalt, elébb elmondja otthon a feleségének, aztán

szinteséggel a grófnak Kolozsvárott.

Serena a lejt aljánál megállíttatá hintóját, s Adorján-

nak egyenesen megparancsolta, hogy menjen át saját hin-

tójába. A vlegény szót fogadott.

Délre ertetett hajtással Nagy-Bányára értek, ott egy

rövid falatozás után, mely csak annyi ideig tartott, a meddig

az új fogatokat felszerszámozták, ismét tovább hajtattak.

A déli rövid találkozás alatt Adorján egészen elhitte,

hogy a grófn szerelme türelmetlen. — Hogy sietteté az

elfogatosokat ! Ersen biztatta ket borravalókkal, ha jól

fognak hajtani, s egy pcv/i" «"iii váviikoztítt:! ket. mikor

már készen voltak.
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Jó késn volt mégis, mire Szathmárra bejutottak. —
A két hintó egymásután hajtatott be a fogadó udvarára,

a hol semmi más kocsi nem volt.

Serena nem várt Adorjánra, hogy lesegítse kocsijából,

oly könnyeden, mintha legkisebb uti eltörödést sem érezne,

szökött le onnan mindenkinél hamarább.

— Három szobát, a mik egymásba nyílnak; paran-

csolá a grófn az eléje siet vendéglsnek.

Ah ez pompásan megy, — gondola magában Adorján,

kinek az egymásba nyíló szobák eszméjénél kezdett a vér

a fejébe menni.

Parancsa szerint felnyittatott a három szoba, melyek kö-

zül mindegyiknek volt külön kijárása is. A középs egy nagy

két ablakos, teremszer ; mellette két felöl egy-egy kisebb.

— Ez itt jobbfelöl az ön szobája, a balfellit a szoba-

lány foglalja el, a középs az en^dm, — szólt Serena

Adorjánhoz, ki az elrendezést egészen szeretetreméltónak

találta. Most kérem, egy kis idre távozzék szobájába, míg
átöltözöm. A túlsó ajtón kijárhat.

Adorján igen természetesnek találta ezt a kívánságot,

st még abban is, hogy Serena bezárta utána a benyíló

ajtót, több ingert talált, mint visszautasítást.

A mint eg^-edüi maradt szobájában, két feladatot tzött
ki magának ; egyiket, hogy maga is át fog öltözni : az út

összegyri az embert, sokat levon atournurebl, már pedig

a legközelebbi perczben minden féríiu-elnyét ragyogtatni

kell egy hölgy eltt, ki maga is szép akar lenni vlegénye
szemeiben.

Másik kitzött feladata pedig az volt, hogy az áruló

kulcslyukon keresztül meglopja saját boldogsága jövjebl
azon pillanatokat, midn egy szép és szeretetre méltó

hölgy gondtalanul pípereasztala eltt ül. A tolvajpillan-

tásnak ingere van a szabad gyönyörködés felett.

Hevült képzelete e második feladatból elst csinált

:

gondolta, a másodikra azután is r:'i('i\ úo itt olszalaszthat

valamit. Tehát legeiéi)!) is a. kukslyuk.

Jókai: Felfordult világ. 12
')



Az ániló nyilason át épen ráláthatott az asztalra, mely-

nél Serenauti necessairejéböl keresgélt. Bizonyára mosdó-

szereket. — Csalatkozott. — írószereket vett elö, s leült

az asztalhoz — irni.

Ah, ez unalmasan kezddik : addig ráér az ember meg-

mosdani.

Adorján is elökeresé tehát az utitáskájából mindenféle

segédeszközeit a* férfi-szépségnek. Az ezervirág-vizet, a

száj mosót, az illatos szappant, a hajtépöt, a kézitükröt, a

viaszkenöcsöt, a parfümös olajt, s azokat mind hadireudbe

állítva asztalán, munkájához fogott.

Nem igen használt ilyesmit míg gróffá nem lett, azeltt

jobbnak látta természeti vad szépségével hódítani meg

a ni sziveket: hanem mikor az ember rangja meg-

szaporodik, akkor illend, hogy kezdje el qualifikálni

magát.

A mint legelébb a borotválkozással készen volt, ez nem
sokáig tartott, épen csak az álla közepét kellett Journal

szerint kiszabadítania; letette borotváját s újra a kulcs-

lyukhoz ment. Serena akkor épen levelet pecsételt.

Bizonyosan most ír szülinek gyors elhatározása fell.

Adorján visszatért mosdani.

Most Serena csengetett: a szobaleány bejött. Serena

halkan beszélt vele.

Ah, liizonyosan nincs még meleg vize a mosdáshoz, azt

hozat elébb, A szobaleány eltávozott, s viszont a maga

részérl odakinn csengetett, s az elsiet háziszolgának

egy levelet adott át ; azután visszatért a szobába.

Adorján ismét a kulcslyuknál volt, Serena inte a szoba-

leánynak, hogy távozzék a maga szobájába, s feküdjék le,

mert korán fel fogja költeni.

Tehát végre ! — De mikor kezd az átöltözéshez '?

Adorján bizony ráért még a haját is felbodorítani ; s

bár az alatt kétszer is odalopózott a «trou Judasw-hoz, a

hogy a vendégli keresztajtók kulcslyukait híják, az nem

mutatott neki egyebet egy néma hölgyalaknál, ki szép fejét
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szomorúan tenyerébe liajtva, az asztalra könyököl, s a

lobogó gyertya fényébe bámul.

Ugyan mire várhat oly sokáig?

Adorján azután még a körmeit is elmetélhette, a baju-

szát is kifenhette, új mellényt, otthonkát vehetett magára,

zse1)kendjét beparfümözhette, s megnézhette haját a kézi

és faltükör összemüköd segélyével, ha jól áll-e hátul?

Serena még mindig nem mozdult meg azon helyzetbl,

hogy magát eltte érdekesebbé tegye. '

Végre férfi-léptek hangzottak a folyosón végig ; valaki

koczogtatott az ajtón, Serena felkelt, kinyitotta eltte

;

Adorján a kulcslyuknál volt már és látta belépni a szo-

bába — Fehér Gyulát.

Serena, a mint meglátta a belépt, azzal a villanyozott

kedélylyel sietett eléje, a mivel régen és szintén óhajtott

i.smersöket szokás fogadni.

— Hozta Isten ! Köszönöm önnek, hog}' egy bohókás n
szavára kegyed nem restéit ide fáradni.

Gyula engedé kezét a grófné két kicsi kezébe szorít-

tatni.

— Kötelességemnek tartottam Szathmáron lenni, mi-

után a grófn azt irta, hogy igen komoly ügyben kivánja

szolgálatomat.

— Nem «8zolgálatoti) irtam: «samaritanus segélyt) áll

levelemben. Jól emlékezem a kifejezésre. Önnek egy elve-

szett gyermeket kell apjához visszavezetni.

Gyula mosolygott e kifejezésre, azt hitte, szivéig lát

ennek a nnek.
— Ez az elveszett gyermek ? . . .

— On tudja jól, hogy én magam vagyok.

— S mi czélra kivánja nagysád közbenjj'irásoniat"?

— Mint sejtheti: ki akarok atyámmal ('s aiiyúniinal

békülni.

— Engedjen meg a grófn egy niagamfovma ipavvállal-

kozóhoz ill gyakorlati kérdést: mi czélja van e kibékü-

lésnek? A fj;róf()t kell-e rábírni, hogy adja megegyczést't

12-
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iiagyKád házasságához, vagy pedig a grófnét, hogy nagysád

atyai birtokrészét szolgáltassa ki ?

— Egyikrl sincs szó. En egyelre nem megyek férjhez*

— Nem megy férjhez ? Hisz az egész környék beszél róla.

— Hadd beszéljenek, majd belefáradnak. Én haza vá-

gyom. Atyám, anyám után vágyom.

— Különös

!

— Különös ugy-e ? Hogy egy némber, ki eddig még rab-

szolgáiban is válogatott, most egyszerre maga keresse a

helyet, a hol nincs más föltétel, mint kényre kedvre meg-

adni magát. Pedig úgy van. Én engedelmes leánya akarok

lenni szülimnek, töredelmesen port hintve fejemre, s

elismerve, hogy mind az, a mit eddig önfejem szerint tet-

tem, hiba és tévedés volt, s ígérve, hogy ezután föltét-

lenül alávetem magamat azok akaratának, kik bölcsebbek

mint én, s kik még mindig szeretnek engemet úgy, mint

én ket.

— Tisztelt grófn. Én nem tudom magamat egyhirtelen

feltalálni. A grófn arról beszél, hogy nem fog nül menni,

hogy szülihez akar visszatérni, én pedig épen csak ma
hallottam az alispántól, hogy Adorjánnak dispensationalis

levelet adott, s Adorján rögtön elutazott íáomlyóhazára.

Felbomlott-e e viszony? mi oka lehetett? alapos volt-e e

szakitás ? azt én nekem sejtenem se lehet. Látja a grófn,

hogy miután tlem egy igen komoly ügyben kivan beavat-

kozást, én valóban egészen beavatva akarok lenni.

— Az meg fog történni. Nekem van néhány órai idm
itt tölteni való ; ön szives lesz azalatt velem maradni, s ez

idt feláldozza nekem.

— A legnagyobb élvezettel.

— Foglaljon hát helyt mellettem.

Serena maga mellett mutatott helyet Gyulának a pam-

lagon.

— Ön most azt gondolja magában : no iszen akadtam

én most egy valóságos futóbolondra ; ez itt egy szeszélyes

kalandorn, a kinek legkisebbik hiúsága az, hogy völegé-
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nyeit az oltár küszöbénél hagyhassa el. Megérdemlem,

hogy azt gondolja felölem. Ez büntetés nekem azért, hogy

kivétel akartam lenni a világ tisztes rendébl, mely azt

írja elénk, hogy a nnek ne legyen akarata. Pedig lássa

ön, nincsen igaza ; én nagyon, nagyon szerettem ezt az

embert.

Serena mély csüggedéssel hajtá le szép, fürtárnyalta

fejét, arczán egy pillanatra a legvalódibb fájdalom árnyéka

borult el ; de csak egy pillanatra ; a másik perczben már
ismét ers volt, mint egy férfi. ; nem ! ersebb : mint egy

asszon}^

— Azt hittem, hogy ez emberben találtam föl az ideált,

a kit keresek. Ön emlékszik az ünnepélyes perezre, midn
a sz . . . i fürdben jótékony mversenyt adtunk, oly

nagylelk, oly áldozatkész arczczal lépett elém, hogj' el

kellé hinnem, miként szivében a legnemesebb gyöngyök

hevernek elrejtve, csak a búvár hiányzik, ki azokat fel-

hozni leszálljon. — On, ki e jótékony gyjtemény eredetét

ismeré, nagyon jókat nevethetett rajtamakkor; nem, nem,

meg ne sértsem ön jó szivét : ön titokban bizonyosan na-

gyon szánt engem ; de hallgatott, azt gondolva, hogy ez

életben legtöbb boldogság alapja csalódás. — Különben is

nem az ön feladata volt engemet megóvni balsorsomtól

;

voltak rokonaim, atyám, anyám; hallhattam az ellen-

ségeitl elég rosszat múltja fell; intve, figyelmeztetve

voltam ; miért lépett volna ön kettnk közé, midn látta,

hogy én t mindenki ellen védem, hogy szeretem ? . . .

Valóban szerettem ezt az embert. Azt hittem, ideálomat

lelem fel benne. Azt, ki megfordított képe mindazoknak,

kik magukat kívül festik, belül bemocskolják, kik a derék

ember hirét szeretik magukra ölteni, de a kivarrott ruhán

belül önz, gyáva, szívtelen köznapi lelkek. pedig mind-

azoknak ellentéte. Eossznak akar látszani, hogy hozzájuk

ne hasonlítson ; de lelke mélyében siratja azt, hogy nem
talál olyan egy pár szemet a világon, akiért érdemes volna

valódi lényét felleplezni : egy férfi, kibl a polgári küzde-



lem hazafit, a barcz bst varázsolna el ; míg e rothadt

tesped idszak nem tud neki más szerepet adni, mint

egy korliely verekedét. — Nagyon szép öntl, hogy még
nem kaczagta el magát fenhangon.

Gyula pedig nagyon jól látta Serena szemeiben azt az

elfojtott villámot, a mibl a köny támad.

— Majd évek múlva, mikor a tepnapi «én» már saját

magam eltt is idegen személy lesz, sokat fogunk nevetni.

Hogyan hitette el egy elkényeztetett n magával, hogy

már ezentúl egészen megfordít két életrendszert egy-

szerre, egy férfiét és saját magáét. Hogy töi-te meg kedé-

lyét a polgári élet parancsoló körülményeihez ; hogy járt

gazdaság, gazdálkodás után ; havakat töltött apja tiszttar-

tóságánál, hogy ellesse attól az eltte mindeddig ismeret-

lennek maradt mysteriumokat, a miket a köznemes oly

nagyrabecsül feleségénél ; hogy iparkodott elszakítani

múltjának minden fonalát, s új jövt szni fonni azok

nélkül ; hogy vetette meg ismersei jó tanácsát, hogy viselte

szivén atyja gúnymosolyát és anyja hidegségét. Ah, uram:

ez borzasztó nevetséges fog lenni évek múlva ; de még most

összeroskaszt. Azon ember, kinek kedveért én az seimtl
rám maradt szepltelen czímer koronájából ágakat akar-

tam letördelni, hogy az övével egyenlvé tegyem : az

ugyanez alatt szerzett egy pár szarvval többet a magáéhoz

— pénzen! hogy az legyen egyenl az enyimmel.

Serena úgy szégyenlette ezt, hogy két kezével eltakarta

ég arczát.

— Oh mennyire meg voltam alázva, mennyire meg-

bnhdtem. Éreztem, hogy el kell tépnem e szövevényt, a

mibe szivem úgy fjelebonyolódott, bárha utána szakad is

az. Gyógyíthatlan marad a seb ; de mégis leért a fájó részig.

Belehalok ; de nem élek e polj^iussal keblemen.

A grófn arczán a legszilajabb fájdalom kitörése volt

látható, a midn egyszerre felkaczagott, felállt helyérl s

az t követ Gyulának naivul karjába öltve kezét, közö-

nyös hangon monda:
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— Ne ijedjen meg kedves barátom; már ki vagyok gyó-

gyulva. A mint az imént beszéltem, csak eleven képzeldés

volt, nem éreztem belle semmit.

Azzal elkezde Gyulával karöltve alá s fel sétálni a te-

remben, így folytatva a beszélgetést,

— Ha csak ennyit tudok : ez megöl ; de miután most

már mindent tudok : ö van meghalva — rám nézve. —
Úgy szólhatok felöle, mint egy teljesen idegen ember-

rl; úgy mondhatom el mindazt, mint egy adomát, melyet

valamelyik napilapban olvastam. Gróf Borcz Adorján úr

méltósága nemcsak köznapi lélek, hanem valóságos vá-

logatott semmirekell. Evek eltt szerelmi viszonyt kötött

egy széj) s úgyhiszem szeretetremélt > hölgygyei, Ön is lát-

hatta azt ; egy este találkoztunk vele Somlyófalván. A két

apa, két kupecz, e szerelmi viszonyra üzletet épített, mint

a hogy szokás a börzén játszani fejedelmek jó barátságára

vagy haragjára. A leány aj)járól megsejtek amott, hogy

gazdagsága látszat, s iparkodtak a szerzdést megsemmi-
síteni. — Másfél százezer forint volt a bánatpénz, melyet

azon félnek kellett fizetni, a melyik a házasságtól visszalép.

En tudtam azt, midn az ifjú Borcz legelször nyilatkozott

elttem, s megemlítem neki : becsületére fogadta elttem,

hogy semmi köze az egész üzéri kérdéshez, ezt végezze a

két kupecz egymással a hogy tudja ; határozottan vissza-

lépett, és soha a felbontott viszonyra gondolni nem fog.

Én hittem neki, miért ne hittem volna? egy férfi elvesz-

tett kártyán százezreket, miért ne tehetné ugyanaz, hogy

szíve hölgyeért is elveszítsen annyit, a mennyit a «coeur

dame»-nak áldozott. — Azt hittem könnyelm, ki megveti

a pénzt, s nem gondol anyagi veszteségre, mikor szivétl

kér tanácsot. — Ön tudja, mi történt tovább?

— Csak általánosan. A szerzdést a másik fél szegte meg.

— De hogyan? Ezek az emberek, hogy élére vert pén-

züket megmentsék, elébb egy szegény védtelen, gyanútlan

n szivét törck össze, hogy ne álljon útjukba. Folyvást

tettetek, mintha állnának a házassági szerzdés mellett,



ké.szülL'tíiket tettek a lueiiyeg/ölioz ; e közben alacHony

cselszövéu^'t fontak, hogy a menyasszonyt megejtsék, el-

csábítva azt egy léha kalandornak, kit násznagyi czimmel

csaltak a lépre ; s míg az öreg Borcz piszkos kerítövé alja-

sitá magát, az ifjú más szerepet játszott a komédiában,

egy undorító, becstelen szerepet; a korhely jegyesét, kinek

feladata menyasszonyát kétségbeejteni, magát megutál-

tatni vele : és játszotta azt a szerepet teljes öntudattal,

súgó után, mint valami falusi komédiás ! Ugy-e bár, mulat-

ságos történet ez ? — kérdezé Serena szándékosan meg-

állva a benyíló ajtó eltt.

Azután némán sétált egyszer végig, összekulcsolt kezeit

ölébe eresztve.

— A színdarab teljesen sikeriilt: egész az utolsó jele-

netéig. A menyegzre kitzött napon megjelent az iíju

Borcz a menyasszonyi háznál, magát ittasnak színlelte,

elébb a városban mindennem botrányból készítve el híre

fekhelyét s a báró azon éjjel megszökött a menyasszony-

nyal. Az egyik kupecz erre cridát mondott, szintén meg-

szökött, a másik diadalmasan hazajött, pénzét megmente

s fiát megválta a házasságtól ingyen, mint a hogy szokás

a katonaságból kiszabadulni tettetett nyomorékság mellett.

És én ez id alatt folyvást jegyben jártam vele, és álmod-

tam t magamban egy félistennek !

Hát Adorján hogy érezte magát e beszéd alatt, melynek

minden szavát hallania kellett ?

Mint érzi magát a verembe esett vad?

Szobájából nem volt külön kijárás, nem menekülhetett

bnhdése ell.— Végig kellett hallgatnia a rettent meg-

alázáá minden szavát, trni a korbácsolás minden sujtá-

sát; nézni magát az eléje tartott tükörben, mely lelkét

egész bens valójában mutatá föl és mellé csendesen lenni,

lélekzetét elfojtani, egy helyben állni ; nehogy a túlsó szo-

bában azt kérdezze valaki: ki jár ott? s megtudja, hogy

épen az, a kirl beszélnek.

Egyszer a düh és szégyen annyira vitte,'hogy az ajtóhoz
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lépett, az villant át agyán, liugy felszakítja a zárt, kitör,

és azt fogja mondani azon férfinak, ki mind azt hallotta

felöle : uram, ön olyan dolgokat tudott meg, a miktl vagy

önnek, vagy nekem meg kell halni.— Asszonyom, m'ujtsa

zsebkendjét, s nézze, hogy fog itt most két férfi, zseb-

kend szegletét fogva, egymásra lni. De épen akkor egy

gunykaczaj hangzott Serena ajkáról, s e kaczaj elvévé

minden bátorságát : reszketett, mint a bntudatos gyer-

mek, s a helyett, hogy az ajtót felszakította volna, oda

lapult hozzá, hogy jobban hallhasson.

És azután mentül többet hallott, annál jobban elhagyta

minden bátorsága ; minden ize reszketett bele, minden

izmát elhagyta az er ; nem volt férfi többé ; utoljára le-

roskadt térdére, az áruló kulcslyukon át csak térden állva

lehete nézni. És aztán térden állva nézte kulcslyukon át

menyasszonya cherub arczát , a mint oly meg\'etéssel be-

szélt vlegényérl.

Ilyen kíváncsisággal nézte egykor Damiens, mikor a

bakó nyilt sebeibe ég olajat töltögetett.

Végre kitombolta magát a harag. Serena lankadtan ros-

kadt le egy székre.

— Ön láthatja, szólt oly csendesen, mintha már azt

nem kivánná, hogy mások is hallják ; nekem szüksé-

gem van egy helyre, hová szégyenpirtól ég arczomat

elrejthessem. Ez anyám keble.

— Ebben igaza van, grófn ; hanem elttem még min-

dig rejtély marad egy kérdés. Önt Somlyóházán éri a ki-

ábrándulás : szüli Kolozsvárott laknak, Kolozsvár Som-

lyóházához keletnek fekszik s én még is Szathmáron talá-

lom önt, nyugatra a somlyóházi kastélytól.

— Ön eltt ez talány. De meg fogja érteni, ha emléke-

zetébe hozom, hogy mieltt Somlyóházáról szülim lakába

érnék, által kell menni a Szamoson ; s midn a hídon ke-

resztül megyek és arra gondolok, hogy most anyám meg-

vet arcza elé kell állnom : — attól tartok, hogy nagyon

csábítónak találnám a víz fenekét. Meff kell elzni vala-
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szett leány visszakerül, bolond volt, de nem bukott ; vala-

kinek, a kirl tudjam azt, hogy a midn engemet szülim

eltt ment, akkor magában, önmeggyzdése eltt is ki-

mentett és a kirl szülim tudják, hogy igazat mond.

llokonaim között senki sincs ilyen. Távol és közel egye-

dül ön az.

— Azt az egyet leszámítva, hogy önt lelkemben minden

rágalmon felül emelve látom, a többire nézve nagyon túl-

becsül engem a grófn.

— Egy hajszállal sem.' Sokszor hallottam önt csalá-

dunknál emlegetni, mindig a legnagyobb szeretettel, önt

nálunk mindenki szereti ; érti ön : mindenki.

Gyula nagyot sóhajtott és nem felelt ; hanein lesütötte

a szemeit és kerülni látszott Serena tekintetet.

Serena egy darabig vizsga figyelemmel nézett az ifjú

arczára, mintha olvasni akarná annak vonásaiból, hogy

mirl gondolkodik most.

És a mint kitalálni vélte, lassankint mélj-en elpirult

szép alabastrom-síma arcza, mindig jobban égett; — egy-

szer aztán elkezdett kaczagni.

— Ah ha! ön most azt gondolja magában: — imhol

van egy az újtestamentomi hét bolond szüzek közül, a ki

a második vlegényét hagyta el a faképnél s most keres

magának egy harmadikat, a kivel a két elsért re-

vanchet vegyen ! Nem, kedves barátom ; nem úgy értettem

azt. Én szeretem önt, mint testvért — mint reménybeli

testvéremet, szülim szeretik önt, mint g^^ermeküket, és

azután van még valaki házunknál, a ki önt másként sze-

reti mint én.

Most aztán Gyulán volt a sor bens hségtl eli)irulni.

— Oh grófn, ez öntl szomorú tréfa.

— Se nem szomorú, se nem tréfa. A csillagokba van

ez már írva, jó barátom, ön nagyon sok szomorúságot okoz

avval, hogy házunk táját kerüli, s okozza azt a legjobb, a

legangyalibb szívnek. Miért szakította ön félbe látogatásait?



1>7

— (Truiiiu, Lii iit-m tudok ön eltt titkolózni. Érzem,

liog;s- minden vonásom elárul ; megadom magamat. Meg-

vallom, hogy nagj^on szeretek : megvallom, bogy nagyon

lioldogtalan vagyok.

— S miért nem siet akkor oda, a hol önt viszont szeretik ?

— szinte fogok lenni. — Világi állásunk annyira van

gjmástól, mint ég és föld. Én ipar embere vagyok, ki az

i lettel küzd, ki sárral és földdel veszdik, hogy a szeren-

csét kényszerítse, visszaadni azt, a mit elvett : ö pedig túl-

világi lény, kinek az élet prózájáról semmi sejtelme nincs.

Igaz, hog\' a szív nem kérdezi, hogy kit szeressen? de

néha itt benn még van valami más is a szíven kívül, a

mit úgy hinak, hogy «jellem'). Ez megkérdi azt: mit

akarsz ? Olyan körbe akarsz- e fölemelkedni, a hol idegen

vagy '? a hol más szokások, más életmód, más szenvedé-

lyek uralkodnak, vag}- azt akarod, hogy valaki, a kit sze-

retsz, hagj'ja el eddigi életét s kezdjen a kedvedért mást;

alázatosat, mint a tied? Mert grófn, az én életem alá-

zatos élet. Nem vagyok az a büszke megj'ei szónok, a

pártvezér, a kik seim voltak ; iparüz vagyok, dolgozom,

kereskedem. Már most mit enged meg inkább a sors:

azt-e, hogy egy iparüz legyen a felesége kedvéért mágnás ?

y-Agy azt, hogy egy grófn leg^'eu a férje kedveéi-t keres-

kedné? Nem örökké ismétldik-e itt a regebeli halász

-zerelme a hableányhoz : akár szállt ehhez a vízbe alá,

akár ez követte öt a partra: az egyiknek halála volt?

— E kérdésre Cecil fog felelni, és én tudom, hogy mit

fog felelni?

— Ön tudja?

— Biztosan tudom. Sokszor beszéltünk mi errl. Cecil

lelke egészen tárva áll elttem. Oh mi errl nagyon sokat

beszéltünk egAmíUssal. Emlékezem rá, mikor egyszer nagy

társaság volt nálunk, csupa nk, valami vén fadesse a

rangok elsbbségérl kezdett értekezést. A vita úgy tá-

madt, hogy valaki nem tudta elhatározni, hogy a «mar-
,iii;<n,;,. alatta. vag>- fölötte áll-e agrófnuek? Volt a ki azt
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((gr«')fnö», míg más véleményárnyal.it azt állítá, hogy st
egyenl rangban áll a «herczegnövel»). Midn végr(

szavazattöbbséggel abban állapodának meg, hogy a «her-

czegnö» czím csakugyan a legeslegmagasabb, a mi rang-

ban elérhet, akkor Cecil közbeszólt: «én még ismerek

annál magasabb rangot, annak a czime flboldog no.
Mindenki nevetett az ötleten, s magában mindenki igazat

adott neki. On talán nem?
— Oh grófn.

— Ne mondja: oh grófn! mondja: oh testvér! Lássa,

ez olyan ritka eset, talán nem is fog többet megtörténni

az életben, liogy férfit kérjenek így, mint én kérem most

önt: «jer, ne maradj távol, ott szeretnek, viszonozd*). Ez

ugyan elég rendkívüli eset, de ön megérdemli azt, hogy

így történjék.

Gyula pirulva kelt fel.

— Jól van. Én hiszek és megyek.

— És flott maradok*).

— Az nem tlem függ.

— Az bizonyos. Önnek legels szava az leend szülim-

hez: «én e családnak tagja akarok lenni ». Higyje el, hogy

tárt karokkal fogadandják. És a mikor ez így történt, akkor

azt fogja ön mondani : van ennek a mi családunknak még

egy tagja; egy elveszett gyermek. Ez a szegény leány

kinn áll kapunk eltt, a bnbánó szrkötéllel a nyakán.

Ez a leány most már nekem «hugom», szabad érte szót

emelnem ; szabad kérnem, hogy megnyíljék eltte a szüli

ház, a szüli kebel ; alázatosan tér meg, bánva a mit tett,

bánva a mit álmodott. » Ön ezt fogja mondani, úgy-e

ezt? édes, — édes — bátyám!

S itt önfeledten borult Gyula vállára Serena és zokogva

fzte körüle karjait és megcsókolta az ifjú arczát, azután

maga is összerezzent s mély hangon suttogá:

— Ön tudni fogja, hogy e csókkal bátyámmá van el-

iegyezve.
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— Még ez órában indulok Kolozsvárra.

— Nagyon kérem ; tudja, hogy a rágalomnak szárnya

van. Fél óra múlva én is indulok utána. Minden állomás-

nál újra találkozni fogunk.

— Az Isten áldja meg önt.

— Mondja inkább : az Isten bocsásson meg.

Gyula vette kalapját és indult.

Serena az ajtóig kisérte; Gyula már kilépett, Serena

visszatartá

:

— Egyszer sem mondja ön : « rossz húgom?*

Gyula érzékenyen ragadta meg a szép hölgy kezét.

— Isten veled édes, édes jó húgom.

Serena várt, míg az ajtók bezárultak Gyula után;

azután visszatért szobájába s a pamlag végében leomolva,

összetett kezeire fektetett homlokkal sokáig, sokáig imád-

kozott.

Sokat kellett imádkoznia, hogy azt az átkot mind ellen-

súlyozza, a mit odaát a másik szobában egy feldühített

fenevad ellene a poklokra küldött.

Adorján most már dühösen kezdett fel s alá járkálni

szobájában, mint egy val()ságos kalitkába jutott hyéna.

Ily szándékos meggyaláztatástól minden csepp vérnek

méreggé kell válni.

Ez irtózatos némber nem találta elégnek, a mit másn
tett volna, hogy midn kedvesét megvetni tanulta, azt

levélben tudassa vele : vakmeren magához hivá, bezárta

egy szobába s ott hányta szemére egy harmadik füle hal-

latára alávalóságait.

E jelenetnek szomorúan kell végzdni.

A ki liyénát produkál a közönségnek : legyen rá készen,

hogy annak egyszer eszébe juthat a szégyenít korbács-

ütésre fékezje torkának rohanni s a bámulok szeme lát-

tára összemarczangolni azt.

Egy gyönge asszony ! Ilyet merni egy férfi ellen ! A ki-

nek csak az öt ujját kell összeszorítani, hogy l)elle a lel-

ket kioltsa.



Arra iszonyú esküt tett magában, hogy ezt a nt meg
fogja ölni. Nem fog többet kaczagiii azon, a mik ez órában

történtek. Elször öt, azután saját magát.

Felöltözött; kétcsöv pisztolyát fels kabátja zsebébe

teve, gyertyáját odabenn eloltá s megfogta a közajtó kilin-

csét, hogy azt sarkából kiemelje. Ez nem lesz nehéz munka.

Ha zaj lesz belle, legyen zaj. Két lövéssel úgy is vége

lesz mindennek : az emberek aztán találgassák, hogy miért

történt ez?

Egy perezre megállt, mert Serena hangját hallotta.

A grófn szobalányát költé fel, hogy készüljön az a tovább

utazásra, fogassa be a lovakat.

A szobaleány ásítozva ment ki, mint a kinek kedve

ellen esett legjobb álmát félbeszakítani.

És azzal Serena egyedül maradt a szobában.

Most Adorjánnak egy új gondolat fordult meg agyában.

Minek volna a zaj ütés, minek volna az öngyilkosság'?

Alkalom van a boszú büntetlen kitöltésére : az ajtót sar-

kál)ól hirtelen kiemelni ; azzal a nre rohanni, száját egy

selyemkendvel betömni s ott tartani, míg meg nem

fullad ; — ^s azután rázárni az ajtót és menekülni a vi-

lágba.

A mint e gondolat felforralta agyát, hirtelen azt hallá,

hogy Serena fell a kulcs elfordul a zárban s önkényt

feltárul eltte az ajtó : a hölgy ott áll vele szemközt, —
egyedül.

A fenevad visszavonult e tekintet ell, Arcza sápadt

volt és haja szétzilálva; fogai egymáshoz verdtek; tag-

jait zsibbasztó félelem állta el ; nem birta kiállni ezeket íi

szemeket.

— Nos, uram, szólt Serena nyugodt, csendes hangon.

Nem utazunk-e tovább? Én készen vagyok.

Adorján ajkain valami fehér tajtékszer hal) mutat-

kozott, szeme fehére csupa vér volt; a selyenikendöt.

melyet kezében tartott, görcsösen gyrte össze.

Háromszor is meg akart szólalni, de mellét úgy össze-
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szorítá valami, s a mint hangjához jutott, egészen he volt

rekedve

!

— Azok után, a miket a grófn az imént — itt e szobá-

ban — beszélt — lehet-e arra gondolni?

— Ön tehát hallgatózott ? csattant fel Serena büszkén.

Még azt is ? — Fi donc !

Azzal végig nézte, kevélyen, méltóságosan, megöl sze-

mekkel a férfit, ki e kevély tekintet eltt semmivé lenni

érzé magát;— visszatámolygott sötét szobájába s a hol nem
érte a gyertyavilág, végig veté magát a pamlagon s mint

a vert hyéna, a kezében tartott selyemkendbe harapott

;

azt rágta összevissza.

És azután hallá, mint hagyja el a szobát Sereria, mint

megy végig a hosszú sötét folyosón, a vendéglben min-

denki alszik; és akkor azt képzelé magál)an, hog}^ most

lábhegyen utána siet : a hosszú, hangtalan sötét folyosón

utóiéri, ott nem láthatja büszke szemeinek villogását ; ott

megragadja hosszú selyemhaja tekercseinél fogva, ott

lábai alá gázolja, szép termetének istenni kecsét sarká-

val tiporva össze ; ott megfüröszti meleg vérében kezeit,

s hosszú hajánál fogva végig vonszolja maga után a hideg

kpadlaton, míg egy él ideg mozdul benne.

És mindez csak hagymáz-képzelet volt : ott feküdt

zsibbadtan, tehetetlenül a sötét szobában s nem bántott

senkit, csak a fogai közé akadt selyemkendt.

Azután még sokáig figyelt, nem hallhatja-e még egy-

szer hangját annak a bbájos nnek, a kit már magáénak

hitt, a kivel pompázhatni képzelt, a kinek szépségétl

megittasult? Mire való lett volna neki ezt a hangot még
egyszer hallani ? mért várta azt olyan nag.yon ?— Soha-

sem hallotta többet.

Csak azt hallá, hogy egy id múlva ajtók nyiltak, lovak

dobogtak, hintó gördült, kapu záródott s azután- ismét

csendes lett minden. Éjszaka volt még.

Ekkor aztán fölkelt ; elgondolta magában, hogy a kerek

földön nincsen olyan nyomorú ember, mint ; s azzal a
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selyemkendbl kötelet csavart, hurkot csinált rá, keresett

tgy nagy szeget a falon, a rai egy embert meg fog birni

:

a selyemkend egyik végét hozzá kötötte, azután kezével

belekapaszkodva megin'óbálta, elég ersen tart-e ? Azután

meggondolta magát : ez rút halál, s csendesen ismét le-

bontotta a kendt a szegrl.

Az ember nemes ember és pisztolyai vannak. És ez

sokkal szebb halál. Egy ketts csöv fegyver, egyszerre

mind a két ravaszát elrántva, bizonyosan öl. Csupán az a

kérdés: a szívbe-e, vagy a homlokba? A szívbe lni érde-

kesebb; az arcz épen marad; de nem eléggé bizonyos. Ha
a kéz rosszul irányoz, nem lesz rögtön halál ; sokáig lehet

vele kínlódni ; a golyó a bordákban megakadhat és félre-

meg}'. A fbelövés biztosabb, csakhogy ez elékteleníti az ar-

czot ; könnyen széthordja a koponyát s ez rút látvány lesz.

És azután sokáig elnézegetett a jjisztoly ketts üregébe,

e két fekete barlangba, a mikben a halál madarai laknak,

felhúzta a sárkányokat, a cs végét a szájába fogta és

elgondolta, hogy milyen különös az, most csak egy nyo-

más a mutatóujjal és nincs többé körülötte világ, és

azután megint kivette szájából a pisztoly végét, leeresz-

tette a sárkányait s visszatette a tokjába.

Nem volt ennek bátorsága se magát, se mást megölni

soha.

MALAI MATE UKAM PERPLEXITASA

A jámbor tiszttartó azok után, a miket a hajnal kel

fényénél látott, nem gondola egyebet, mint hogy ebl)en

íme is megnyugodjék s visszatérjen Somlyóházára.

Mert, hogy mieltt a grófot az esetrl tudósítaná, elébb

okvetlenül szükséges az eljárás módszerei fölött nejével

értekezni, azt már csak mindenki meg fogja engedni, a

kil)en egy szikrája az alkotmányos érzületnek s a parla-

mentáris kormányzat iránti tiszteletnek világít.
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Mit hagy helyben az asszony?

E végre tehát elébb haza utazott ; a családi konferenczia

azt állapítá meg, hogy Máté úrnak elébb levélben foglalva

kell eladni az eseményeket egész odáig, a hol Serena

grófné útra indul,^ pedig kíséretére incognito vállalkozik.

Ez a levél hadd menjen el elébb a postán.

Kögtön utána másnap üljön kocsira Máté úr s igyekez-

zék le Kolozsván-a. Ott ejtse úgy a ^olgot, hogy külön

találkozhassék a grófifal, s annak szép óvatosan mondja el,

a miket él szemeivel látott,

így legjobb lesz.

Tehát Málai még az nap és másnap otthon maradt s

csak a következ hajnalban indult útra Erdély fvárosa felé.

Tiszttartó úr nem szokott lóhalálában utazni ; ezúttal

elég ideje levén estig helybe érkezni, csendesen koczogott

két mokány lovacskájával, ekhós szekerével s nem tör-

dött vele, ha az utána jövök akárhányszor elkerülik is.

Szamosujváron innen, a fürdház eltt van egy csárda,

ott szokott rendesen megetetni. Ismerték már, mintha

otthon volna.

Az örmény csapláros nem is terittetett neki külön asz-

talt, hanem szokás szerint csak a családi terítékhez ülteté,

a mi igen jó szokás. A vendégre nézve nagyon megnyug-

tató az, ha látja, hogy a vendégls is abból a borból iszik,

a mibl neki töltött.

— Mo nogy járás van ezen az utón. Szólt a komol}^ ör-

mény úr, azzal a sajátságos kiejtéssel, mely a nyelvnek

csaknem tréfás lágyságot kölcsönöz. Csak az imént jve
egy ári hintó, abban öle egy fiatol ór, a ki megrendele

neki magának négy friss lovat és meg azonkívül meg-

parancsolá, hogy másik négy ló álljon a szerszámban,

uiojd megjön nemsokára egy másik hintó annak megkell.

— Vájjon ki lehet, a ki úgy siet?

— Bizony, ki lehet ?

Arra aztán neki állt a két férfiú találgatni, vájjon ki

lehet?

Jókai : Felfordult világ. J •»



l'.lí

— Talán stafóta jíin. ö felsecrítl a ki a kormányzót

hivatja?

— Talán beteg valaki Kolozsváron, s Bécsbül hoznak

neki doktort?

— Talán a török követ megy Bukaresztbe, az siet olyan

nagyon ?

— Vagy talán szökik valaki, valahonnan, valami elöl.

— Én bizony nem bánom, szólt stoikiis nyugalommal

a vendégls; csak fizesse meg az árát a hajtásnak.

— Én sem sokat tördöm vele.

Alig egyeztek meg abban, hogy kölcsönösen nem fog-

nak azon bánkódni, ki és mi utazik ilyen nagy sietséggel ?

midn ostorpattogás, trombitaszó, kocsirobaj jelenté, hogy

valaki érkezett a vendégl elé. A kocsi azonban kivül

maradt a kapu eltt, nem hajtatott be. Csak azt várták,

míg a lovakat kifogják s ujakat fognak elé.

Az érkezett hintó csupa sár volt, mert egész nap esett

az es, s ezzel összefüggésben az oldalait véd oldalbrök

is mind le voltak csatolva, nem lehetett bele látni.

Pedig mind a vendégls, mind vendége, daczára a

neutrálitási fogadalomnak, az ablakhoz sietének, hátha

lehetne valamit kitudni abból a hintóból ?

A börfüggönyök azonban meg sem mozdultak.

A vendégls diplomatiai fogáshoz folyamodott.

— Te Jutka ! szólt táuyérváltogató szolgálójának ; el-

menj ahhoz a hintóhoz és szólj be neki : hogy ha nem

parancsol-e valamit excellentiája?

Jutka futott ki a parancscsal ; körülkerülgoté a hintót,

sehol bele nem tudott nézni, utoljára aztán csak úgy

találomra interpellálta. A választ megkapta és visszajött.

— Nos, mit parancsol excellentiája?

— Lovakat mentül elbb, meg egy pohár vizet.

— No azt miért ne adnál neki. Milyen az az ór?

— Nem láttam én. •

— Milyen a hangja?

— Hát vékony.



195

— Jól van, hát itasd meg.

Azzal ismét az ablakhoz álltak : most már csak ki fogja

legalább a kezét nyújtani, hogy a poharat elvegye ; árról

majd megláthatni, van-e rajta arany paszománt, zsinór,

hajtóka vagy prém? generális-e, vagy basa, vagy doktor,

vagy pedig muszka herczeg.

A szolgáló megjelent a pohár vízzel az egyik kezében,

meg egy fekete korsóval a másikban, hogyha talán még

egy pohárral tetszenék. Erre aztán a brfüggöny egyik

hajlása kissé fölemelkedett s kinyúlt egy kéz a pohár után,

mely pedig nem volt semmi katonatiszt, sem török úr,

sem doktor, sem muszka herczeg keze, mert az a leg-

finomabb fehérebb hölgykéz volt.

— Hiszen az az ór kisasszony. Dörmögé a vendégls

lehangoltan. S azzal mindaketten visszaültek az asztal-

hoz, a hol azután sokáig eltanakodtak még azon a rend-

kivüliségen, hogy egy úri dáma mi oknál fogva siethet

ilyen nagyon. Abban aztán megállapodtak, hogy bizo-

nyosan haldoklik valaki a familiájából, azt akarja még
életben találni.

Néhány perez múlva be voltak a hintó elé fogva a pihent

lovak, trombitaszó, ostorpattogás, kerék- és patkórobogás

hirdeté, hogy az utazás tovább foly és többet nem tördött

vele senki.

Málai uram idt szokott adni a lovainak utazás köz-

ben ; maga szokott utána nézni, hogy kell korszakokban

legyen neki szolgáltatva elbb a széna, azután az abrak,

utoljára a víz, azután még egy kis széna, mert a ló ebédje

ugyan kevés szakácsraüvészetet kivan, de a tálaláshoz

nagyon kell érteni.

Csak úgy délután felé vett azután búcsút gazdájától,

kifizetve neki ételt és italt, abban az árban, a mibe

annak magában került, mert hisz az öimény kocsmáros

nem a vendégei falatján gazdagszik meg; s azután el-

helyezé magát szekerébe s úgy engedvén az égiek, egész

Kolozsvárig békén szunnyadozott.

13*



Kolozsvárott az lua.^.t-i inajorha volt raegszálláK, ott

volt a tisztség számára is leszálló szoba, a hol átöltözköd-

hetett s nagy szívdobogással ballagott az líri lak felé, mely

a fpiaczon vala.

Valakinek rossz hírt vinni, soha sem tai-tozott a kelle-

metes missiók közé; de rossz hírt vinni azzal a szándék-

kal, hogy azt úgy kell eladni, mint jót, és meg lenni

felle gyzdve, hogy rossz : erre csakugyan pnecedens

eset nem jutott eszébe Máté úrnak az ó és új testaraen-

tomból.

Mert ha veszi az ember Eli esetét, a hirnök annak sem

monda : uram örülj, nem kell már rizned a frigyládát,

mert elvették a filiszteusok ; hasonlóképen Jób pátriárká-

nak sem monda a cseléd: bizzál uram, nem kell már
szénáról gondoskodnod, mert tevéidet agyoncsapta az

akol ; szent Dávidot sem biztatá a követ, ki Absolon láza-

dását tudtára adá : bizzál uram, mert a fiadat ugyan szereti

a te néped ; egyedül az a szerencsétlen, a ki mint valami

kedves eseményt kénytelen eladni azt a dolgot, hogy

Kalondai Serena grófn Borcz Adorján gróffal itt meg
itt találkozott, csalhatatlan körülményei között a talál-

kozni akarásnak, s hogy itt már most nincs egyéb hátra,

mint az esetet örvendetes tudomásul venni.

Tiszttartó úr elbb saját lakosztályában keresé a grófot,

ott azonban csak a pitvarnokot találta, kitl megtudta,

hogy a gróf odaát van nejénél s hogy Máté úr jövetelérl

értesülve vau már, rendeletbe is adta, hogy a mint meg-

jön, utasítsák a grófn lakosztályába.

Kz kellemetes lesz
;
gondola magában Máté úr, tehát :i

grófné is én tlem tudjon meg mindent. No ha most in-

nen ki nem vernek, hát akkor sehonnan sem.

Egészen más lépcs vezetett fel a grófn szobáiba; Mát(

úr aggodalmasan számlálá meg a lépcsket, a míg fel-

ment, s nevelte rossz elérzetét, hogy minden lépcs-

szakasz i)áratlan számban ment ki. ])e csak mégis fel-

ment.
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Az elszobában felkérte a szolgálattev inast, hogy

szólítsa ki egy szóra a grófot. Az visszajött azzal az ize-

nettel, bogy csak tessék besétálni.

— Mások is vannak odabenn ?

— Mind együtt vannak, s egy pár idegen úr is.

— Jó kedvük van-e ?

— Nagyon jó kedvük van.

— No, gondola magában Málai Máté, már ez aztán csak

Isten ellen való vétek lesz, egy ilyen széf) jó kedvet elron-

tani. Pedig hát csak el kell azt rontani.

A grófn szobáin nem voltak ajtószárnyak, csak bosszú

nehéz függönyök; két három terem lakói hallhatták egy-

más beszédét s ha nem látták is egymást, úgy vehették,

mintha egy szobában volnának.

A grófon és nején kivül Eajcsovics, a bánáti ismers

volt az els teremben ; kit mindjárt az els üdvözlés után

úgy mutatott be a gróf, mint leend vejét.

Málai Máté forró szavakban gratulált a derék úrnak

;

igazán angyalt kap nül a szelíd grófkisasszonyban.

A szelíd epithetonnál mindenki mosolygott : Málai Máté

el nem tudta gondolni, miért?

De mind a mellett is nem volt szándéka idejövetele

indokairól beszélni; sokkal érdekesebbnek vélte azt tuda-

kolni, hogy nem fognak-e ma nagyságaik elmenni a

színházba ?

— Ma nem, felelt a gróf, mert mindenféle családi ün-

nepélyünk van, a mire ön is hivatalos lesz.

(Családi ünnepély. Ezt gonosz munka lesz egy rossz

hírrel megzavarni. Ha a gróf nem fog tudakozódni Serena

grófn fell, ugyan egy szóval sem hozza el ma. Bár

csak a levelét ne kapta volna !)

Mily nsigy volt azonban ijedelme, midn a gróf tárczá-

jába nyiil s onnan az említett levelet vonja el.

— Kedves Mátém ; öntl ma reggel egy levelet kaptam.

Málai Máté úgy kezdé érezni, mintha annak a karszék-

nek, melyen ül, valami titkos gépezete volna, mely azt
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helyen ?

— Igen is, kérem alássan. Egy levelet? Mi van abban

a levélben?

— Hát hiszen ön tudja; mert maga irta.

— Igazság, hogy én irtam. Az valóban igaz.

— Azt irta ön benne, hogy Serena leányom utazik.

— Igaz, igaz, ezt ii-tam, hogy Pozsonyba utazik. Emlék-

szem már rá, felelt a jó öreg úr, mintha valami olyan

történt volna vele.

— Már most én szeretném tudni, hogy mi történt

tovább?

— Hogy mi történt? (Valamit mégis csak kell vallani.)

Igen is. Tehát másnap csakugyan befogatott a hintóba és

elhajtatott a kastélyból.

— Látta ön elmenni?

— Igen is láttam ; st, a mint el méltóztatott hajtani,

én készen tartott szekeremen rögtön utána ügettem és

azontúl egész reggelig nyomában maradtam; nehogy

éjszaka valami baj érhesse.

— És azután ?

— Azután ?

— Hol hagj'ta el?

— Hogy én hol hagytam el? (No most jön a haddel-

hadd !) Egy helyen megméltóztatott állni a hintóval az

erdben.
— Az nem rendkivüli eset.

— És ott letetszett szállni a hintóból.

— Még azt is hajlandó vagyok föltenni róla.

(No de most?) Máté úr hallotta, hogy a mellékteremben

is vannak, vidám hölgybeszéd hangzott ki onnan, közelg

öltönysuhogás fig}'elmezteté, hogy olyan hallgatók támad-

nak, a kiknek talán nem is kellene mindent hallaniok, ez

aggodalmas helyzetében a mint megfordítá fejét, hogy

hátra tekintsen, csaknem úgy maradt a feje. A kit maga

eltt látott, az nem volt más, mint Serena, ki vidám mo-
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solylyal támaszkodott Cecil vállára; a két hölgy mögött

láthatta még Gyula ismers arczát.

— S hát aztán, mikor leszállt ? stirgeté Málait a gi-óf

tréfás kegyetlenkedéssel.

Máté úr egy ravasz fordulatot tett szorultságában.

— Hát azután megint felült a hintóba, — megfor-

dult, — és visszahajtatott Kolozsvárra.

Csaknem leszédült a székrl, míg annyi roppant hazug-

ságot ily hirtelen kigondolt, elmondott •— és maga is

elhitt.

A mire aztán a legáltalánosabb kaczaj tört ki egyszerre

minden oldalról.

A kisded férfiú ajkai és szemei nyitva maradtak bámu-

latukban.

Mi nevetni való van itt?

A zavarból Serena segíté ki.

— Ne mondjon ön érettem több históriai falsumot,

kedves Máté bácsi. Én már megvallottam mindent. Ha
ön volt az, ki az ekhós szekéren mindig nyomomban járt,

akkor azt is látta, hogy egy hintó jött velünk szemközt,

abban pedig egy fiatal ember ült ;
•— nem : aludt. Azt a

fiatal embert én felébresztettem j)isztolylövéssel. Ugy-e

igy volt?

— Valóban igaz, szólt Máté úr, lábait maga alá kapva.

— Akkor az megismert, leszállt ; a kocsis kezébl ki-

vette a gyeplt, s maga hajtotta lovaimat. Egész Szath-

márig jött velem. Ott az éjszaka utolért; én szállást

nyittatok, három egj'másba nyiló szobát. A középst elfog-

laltam én, a balfellit szobalányom, a jobbrólvalót .
Én egy perezre bezártam t, hogy átöltözzem. E perez

alatt felkeresett leend sógorom.

Máté úr karikaszemekkel nézett líajcsovicsra, s meg-

hajtá magát.

— Nem az ! szólt Serena ; hanem Gj'ula, Cecil mátkája.

Máté urat egyre nagyobb csodák környékeztek. Hát ez

a másik akkor . . . ?



— Gyula azt kérdezte tlem, miért hivattam? És én

akkor elmondtam neki, hogy vezessen szülimhez vissza.

En azt az embert, a kit fölvettem a sárból, ismét vissza-

dobom oda, a nélkül, hogy kezemhez ragadt volna a

szennye. És ez az ember hallgatta azt mind az ajtón

keresztül. És haza jöttem, keresztbe tettem a két kezemet,

hogy ime verjék rá a vasat.

— A mit azonnal meg is tettünk, szólt meghajtottan a

gróf, Serena kezét megfogva s Rajcsovicséba téve. Itt van

a te lánczod ; s ez, mondhatom, ers láncz lesz. Ezt riem

hagyod ott az oltárnál.

— Csak oaz ásó, kapa választ el», szólt Serena, érzés-

tl ragyogó szemekkel.

Most már aztán Málai Máté uram is értett mindent.

— Hát ugy-e, hogy van okunk családi ünnepélynek

nevezni ezt az estét?

— Valóban.

Serena bünbánólag odatérdelt anyja lába elé, arezát

annak kezére nyugtatva. A grófné lehajolt hozzá, meg-

simítá fejét és megcsókolá leánya homlokát.

.... Talán elször évek óta

!

A KI NEM TUD HOVA LENNI A PÉNZÉVEL.

Borcz uram, azóta, hogy Adorján fiát gróffá tette, arra

a hitre tért, hogy most már egy gróf apjának nem illik

birkásnak lenni többé.

A rózsaligeti kastélyt, a szerzett uradalommal együtt

egyenesen Adorján nevére irattá, hogy a tömérdek örök-

ségi adót megtakarítsa vele.

Még a vételár kifizetése után is egész százezer forint

készpénze maradt. Ezt magának reserválta.

Adorján az uradalomból rangjához illen élhet, a grófi

feleség is hoz a házhoz valamit, apai öröksége rögtön

kiadatik, Adorján els úr lehet azon a környéken.

1
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Legyen is az. Legyenek neki is agaras paripái, a mik

futtatáskor az újságban kijönnek, czifra cselédjei és hiva-

talnokai, a kik méltóságos árnak czimezik, mert ez öt

mind megilleti.

Adorján grófilag el van látva, s a mellett Borcz uram

is úr maradt.

A százezer forintjával letelepedett egy tiszamelléki

városba.

Százezer forint ! Készpénz !

Ki látott ebben a városban valaha annyi pénzt egy

rakáson ? Senki ! Még az adószed sem.

Ez annyi pénz, a mennyit elkölteni teljes lehetetlenség.

Borcz uram, mikor Eózsaligeten regnált, felszámított

minden garast, a mit saját szükségeire kiadott. Mind fel

volt az jegyezve a kalendáriumba. Az sem telt meg vele.

S mikor esztend végén összeadta, kisült, hogy soha sem
haladta az meg a száz rénes forintokat.

S ha már most elgondolta Borcz uram, hogy ezentúl

neki minden évben, törvényes hatos kamatú jövedelem

mellett tizenötezer váltó forintot kell valamire elköltenie,

akkor egészen meg volt elméjében zavarodva.

Mire lehetne ilyen iszonyú pénzt elkölteni ? Jó bor, jó

étel, jó élet. Erre el lehet költeni, tegyük fel, tiz forintot.

Legyen kerek summa négyezer forint. Még tizenegyezer

marad. Szabóra, csizmadiára, üsse k ! menjen el kétszáz

forint ; — koldusnak, iskolának s más afféle tribulatiókra,

legyen az ember generosus ! számítson megint kétszáz

forintot ; még ez is csak négyszáz ; — kocsit lovat tartson

az ember, kerüljön az hatszáz forintba. Marad még tíz-

ezer forint.

Mit kezdjen az ember ennyi fölösleggel, ha csakugyan
nem akarja magát többé a vagyonszaporításra adni?
Egy napon a Tiszaparton sétálgatott Borcz uram s

nézegette az épen érkez gzhajót, mely akkor kötött ki

a kiszálló hídnál.

Borcz uramnak rettentmód megtetszett ez a magában
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járó alkotmány. Abban a pcrczbcíi flliMtáro/bi ni;ií';ít.

hogy ilyet Ö is fog készíteni.

Jól megtessék érteni a dolgot : — nem készittetiii, hanem
készíteni.

Mert ha az jutott volna Borcz uramnak eszébe, hogy

kiadjon egy kis százezer forintot, azon vegyen magának

egy gzhajót, azt valami olyan vizén elereszsze, a hova a

szabadalmazott gzhajózási társulat eljogai ki nem ter-

jednek; vagy pedig tartsa dugaszban addig, a míg aman-

nak kiváltsága letel, 8 addig használja kukoriczamorzso-

lásra ; hát akkor azt mondanák, hogy vállalkozó szellem

férfi ; de nem azt cselekedte ; ö maga akarta kitalálni,

hogyan lehet egy hajóval két kerékkel megindulni a vizén

j

a nélkül, hogj^ valami állat húzná.

Ebbe a vállalatba úgy ölte bele az ezereket, mintha

csak az ablakán hullottak volna be.

Egy ember, a ki soha a mathesis szabályait nem
tanulta, most rávetette magát, hogy saját fejébl kitalál-

jon egy olyan csudát, mel}^ magától mozog. Kovács, laka-

tos, bádogos, ács, molnár, kerékgyártó fát faragott,

szegezett, kalapácsolt megrendelésére csodával határos

egyenes, görbe rudakat, lemezeket, kerekeket, korongokat,

gerendélyeket ; de azt egyik sem tudta, hogy mire való

lesz az, a mit csinál. A szörny hajó ott állt az öbölben,

belemenni senkinek sem volt szabad ; csak a készít mes-

tereknek, azoknak sem látni mindent, csak épen a mi

rájuk volt bizva.

A hajó természetesen nem mozdult helyébl soha, de

megmozdult a helyett Borcz uramnak a háza, még pedig

úgy kimozdult a lába alól, hogy ott is hagyta.

Úgy töi*tént ez, hogy nfígy gépészeti mániájában egy-

szer másszor Borcz uram annyira kifog}'ott a költ pén-

zébl, hogy az ácsoknak nem fizethetett : ekkor aztán arra

a felfedezésére jött, hogy pénzt könny kapni, ha az

ember váltót ir alá. Azt azonban ismét elmulasztá meg-

tanulni, hogy a váltó napjára úgy kell ügyelni, mint a
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sátoros ünnepre, mert azt nem lehet busz esztendeig

elhúzni, mint a zálogos pert. Egyszer aztán odajutott,

hogy beperelték. Ekkor látta át végre, hogy vannak embe-

rek a világon, a kikkel nem lehet tréfálni.

Nagy szorultságában, mikor már épen arról volt szó,

hogy a nagy háza mindjárt odahagyja és más gazdához

költözik : kap egy levelet a fiától, a melyben az tudósítja,

hogy ma tartotta menyegzjét egy baronessel, s nagyon

örülne, ha apját minél elbb láthatná.

Az öreg mindjárt kocsira ült; sietett Eózsapallagra.

Ott a kastélyban lakó fia bizonyosan hatalmasan ran-

zsirozta magát egy bárónveli házassággal; ettl most

vissza lehet kérni valamit azokból a százezrekbl,, miket

grófi méltóságának fenntartása végett rávesztegeteit.

Az öreget elegáns inasok emelték le kocsijából, s vezet-

ték fel a kastélyba. Adorján maga lejött eléje, s nagyon

örült, hogy újra ölelhette, sok évi távollét után, míg a

külföldön utazott. Azután, hogy az öreg kimosdózott az

úti porból, bevezette a baronessehez, hogy bemutassa.

A baronesse látása által csakugyan nagyon meg volt

lépetve az öreg úr. A baronesse nem igen akart másképen

beszélni, mint francziául. pedig így nem értett.

— Te Adi ! sugá a fiának az öreg, nekem úgy tet-

szik, hogy a te baronessed szörny módon hasonlít Tor-

hányi Amáliához.

Adorján nagyot nevetett.

— Ördöngös szemed van atyus. Hát hiszen maga az.

Mindig egymásnak szántál bennünket, végtére is össze-

kerültünk.

— De hát hogyan lett ez baronesse?

— No, tudod, Ludvéghy után.

— Elvette volna a báró"?

— No csak iigy.

— Hát most meg te vetted el ?

— Én is — csak úgy.



- Hát mért hittál most címcnict c niiiitt ide oly

heventén?

— Tudod öreg, néhány apró znenánt adÓHság üldöz,

szeretnék tled kölcsönözni.

— m. Hiszen magam is azért jöttem hozzád oly kész-

séggel, mert én meg tled akartam kapni ....

Nem sok évnek kellett elmúlni, hogy Amália, ki töké-

letesen tönkre tette Ludvéghy hárót, Borcz Adorjánt is a

kapczáira juttassa. A keresked leánya remekül értett

gazdaságok elpusztításához.

Az öreg Borczot is látták a Tiszapartonj mint gahna-

sensált ácsorogni, foltos téli kabátban, más szolgálatában.

A mit épített, házai, hajói, mint használhatlan építési

anyag jutottak kótyavetyére. A mit uzsorán nyert, uzso-

rán elveszte.

És az alatt a táblabíró fia és a gróf leánya, mint szerény

gazda, mint szorgalmas gazdasszony, ha kincseket nem

is, de független, senkinek nem bókoló állást tudtak

kivívni maguknak.

íme, ez a « felfordult világ ».



A DEBllECZENI

LUNÁTIKUS





I. A NAGY PIACZON.

A nagy piaczon szokatlan izgalom élénkíté a különben

is mozgalmas képet.

Párt, mint szabad észjárásboz, önkormányzathoz szo-

kott néphez illik, a debreczeni piaczon is mindenha léte-

zett. A piacznak is van aristocratiája és democratiája.

A ki szalonnát, disznóhúst áinal, a ki óriási döbözökben

az illatozó túrót bocsátja az emberiség rendelkezése alá,

azt a viszonyok hatalma aristokratikus hajlamokra kény-

szeríti. Ahoz bizonyos fekv töke szükséges, és házbirtok,

és kukoriczaföld, gyári készülékek és tanulmány, tehát

pénz és intelligentia. A ki fontot és serpenyt kezel, egy

nemét gyakorolja a földesúri hatalomnak, midn sátorá-

ban igazságot szolgáltat, minden apelláta nélkül.

Míg ellenben a ki csak súlymot, sárgakását, sült tököt

árul, s legfeljebb fonatosig, fzött pereczig és mézkenyérig

viszi az industriát, az önkénytelen a democratia táborába

Hodortatik, s igen természetes, hogy egészen más pro-

grammbeszédet kell tartani annak, a ki pattogatott kuko-

riczát osztogat kupával egy krajczárért, mint annak, ki a

drága jó paprikás szalonnáért engedi kéretni magát, s egy

sustákon alul hozzá sem nyúl, s midn a forgalomban

lev pénzek minden nemeit avatott szemmel felismeri, s

megtudja ítélni a különbséget a fekete bankó, meg a

sebein forint között, s azoknak viszonylatait a húszashoz,

tízeshez, az öt és három conventiós krajczárhoz ; közben

egy téveteg máriás belbecsét meghatározni, a régi két-

garasost az ujak közül visszautasítni, mikre harmincz
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krajczár van verve : a három krajczárt két krajczárra

devalválni, mindezekhez, valljuk meg, sokkal több finan-

ciális capacitás kívántatik, mint a vámszövetségröl pero-

rálni. Ide már intelligentia kell.

Szerencsére, ha voltak is pártok a debreczeni piaczon,

de az intelligentia mindig többségben volt és mindig gy-
zött. Engedte a democratiát harsogni kedve szerint s aztán

nyugodt majestással leszavazta.

(Nem állhatom meg, hogy útközben meg ne örökítsem

azon festi és drámai jelenetet, a melynek magam is

tanuja voltam e históriai nevezetesség piaczon. 1849-ben

volt, á márcziusi napokban. A piacz tömve emberrel és

asszonynyal. Egyszer a néptenger között hire futamodik,

hogy itt hoznak egy hírhedett várfeladót, a kit fogoly-

képen szállítanak a vésztörvényszék elé. A fedett hintót

egy rota huszár kisérte a A^rosházig. A nép dühe lángra

lobbant, elálltak a hintó útját, félre tolták a huszárokat,

kések, vasvillák erdeje villogott a hintó körül : halál az

áruló fejére! ordítá az ezertorkú rém. S bizonyára eze-

rekre lett volna darabolva az áldozat, ha a vihar pillana-

tában egy hatalmas alak fel nem ugrik a fenyegetett

hintó bakjára, kiben a nép kedvencz szónokát ismeré fel

:

Besze Jánost. Hah ! Besze János ! Mik vagytok ti ahhoz

képest, mostani piaczbekurjantó epigonok? Mikor ez orosz-

láni hangját neki eresztette a viharnak s mondott olya-

nokat, hogj' az ijedtség megfordult s vitézséggé vált, a

düh meg kaczagásba csapott át: ((Polgártársak! megáll-

jatok !» mennydörgött alá a kocsibakról a hatalmas hang.

((Hozzá ne érjen kezetek e hazaárulóhoz ! Mert ez oly ret-

tenetes gonosztev, a ki nem érdemes rá, hogy a nép

szent keze tépje t szélylyel ; ennek a bakó pallosa alatt

kell elvérzeni! » — (dgaz a !» monda e szóra a nép. Gy-
zött az intelligentia ; csizmaszárba visszadugattak a kések

s a vádlottat bántatlanul szállíthatták a vésztörvényszék

elé, — a hol föl is mentették rendén, ma is él ; de ezt

bizonynyal csak az intelligentia gyzelmének köszönheti.)
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Tehát a nevezetes píacz izgalmai közepett állunk jelen-

leg; azaz, hogy a század els negyedében, a mi ismét

csak figurásán értend ; minthogy akkor még sem én

i;i szerz) sem a teljes czim (az olvasó) még sem nem
álltunk, sem nem ültünk sehol, levén még akkor nem is

születve.

Tehát a gyékénytetej sátor alatt állva, mint egy trón-

mennyezet árnyékában, félkezét csípjére téve, másikban

az éretturó-keverö vaslapátot használva meghosszabbított

taglejtésnek, tett a fórumhoz Dudásné asszonyom követ-

kez tartalmú betanulatlan beszédet:

((Hallják pedig. Ide hallgassanak. Ne legyen Dudásné

a nevem, ha nem igaz. ügy áldjon meg az Isten, mint a

suhai malmot,* ha egy máknyi makulányit teszek hozzá.

A magam két szemével láttam, mikor este, éjfél után két

órakor hazamentem, a Dajkosné leányomnál voltam a

Czegléd-utczában. Minden ember tudja, hogy tegnap

körösztölte a kicsijét a nagy tisztelet úr a nagytemplom-

ban. A strázsák is megszólítottak a szegleten, pedig lám-

pás is volt nálam ; hát mikor a coUegium elébe érek, csak

zeng ám valami ének onnan felyülrl. Mi az? mondok.

Hát a mint feltekintek, ott jár a háztetején valaki. Nem
volt rajta se tóga, se a fején a csóka orrú, hanem egy

fehér leped ; fölmászott a collegium legeslegtetejére,

neki vetette a hátát a kis toronynak, a kiben a csengetj'ü

van, belekapaszkodott a holdvilágba s csak úgy lógázta

le róla a lábait, aztán elkezdett énekelni, de nem értettem,

hogy mit, mei"t diákul volt. Utoljára bebujt a padlás-

lyukon, a ki olyan szk, hogy nappal egy macska se fér

be rajta.))

Száz hang kiáltotta a sátorok alul, hogy úgy van : egyik

látta, a másik hiteles személytl hallotta s annálfogva

szentül hitte, hogy is. látta; az egész sátoros aristocra-

tia azon a nézeten volt, hog3' <(ez a lunátikus)). Ellenben

* Nagy elátkozás ! Ht'tszpr nh">tt l>olo o'^y nyáron a menuyk.

Jókai: Felfordult világ. 1-4
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a Siserahad, a deraocrata sulyomáruló nép zsibajjal

fogadta ez eladást, hazugságnak, mesebeszé(hiek kiáltva

ki az egész látományt. Dudásné asszonyom bizonyosan

j()l felpálinkázott, attul látott ilyen csudát. Csudák pedig

egyátaljában nem történnek; de különösen nincs nekik

semmi helyük eme tsgyökeres kálvinista városban, a hol

még a szenteknek sem szabad csudákat tenni, hát a diá-

koknak hogy volna még szabad ?

A piacz véleménye egészen két táborra volt oszolva.

A vásárlók, kik a jobb és baloldalon alkudoztak, kényte-

lenek voltak szint vallani, ha azt akarták, hogy brös

pecsenyéhez jussanak, s Dudásné asszonyom el-kikergette

az olyan vevt a sátorából, a ki nem hitt a lunátikusban,

s nem adott neki túrót, ha még úgy nyögött is érte. Még

a világ legflegmatikusabb népét, a kétkerek talyigást is

megmozdította kurta gubájában az általános népmozga-

lom, hogy a makrapipán keresztül a gyalogjárókkal fele-

selni kezdjen, él tanúbizonyságául a hold befolyásának

a földön lakókra.

Itt csak a csengety parancsolhatott csendet. Nem a

képviselházi elnöki csengety, mert az itt nincs ; hanem

a collegium csengetyje, mely hirdeti, hogy tizenegy az

óra, ki van aklaszszis; most mindjárt nyitják a collegium-

kaput s omlik belle Góg és Mágog megjövendölt hada,

mint a kifüstölt darázsraj s ihol jön egymást püfölve,

tépászva, taszigálva, szemközt jövk hasának ütközve,

útbaes kosarakat átugrálva, könyvekkel hajgálózva,

csúfolódva, kötekedve, kutyakergetve — a jövend re-

ménysége.

Ez intermezzo alatt tanácsos a pártoknak al)bahagyni

a vitát és kinek-kinek a saját kosarára, döbözére vigyázni

;

mert ha azt a vásott ficzkót a pajtása beletaszítja az

olvasztott mézbe, azt ugyan nehéz lesz róla lenyalni.

Dudásné asszonyom is várhatja a rendes kosztosát. a ki

sajtos sátora elé érve elvesz egy lyukas krajczárt s azt

kérdi, jó-e ez a túró?
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— Jó, ha hiszed a lunátikust.

— Hogyne hinném.! — Azzal leveszi a sipkáját s el-

kezdi imádkozni az asztaláldást.

— Te ! Csak nem akarsz itt nálam kóstolásból meg-

ebédelni ?

— Nem. Majd sorba megyek.

S azzal megebédel, végig kóstolva az egész sajtbazárt s

még a lyukas krajczárt is megmenti.

— De a pereczesekhez át ne menj, fiam, mert azok

nem hiszik.

— Hiszen, mire odaérek, akkorra már majd én sem

hiszem.

Az elrohant könny sereg után jönnek az öregebb

diákok; ezek már nem szaladnak hebehurgyán, nem is

engedné a sarkatverö tóga ; de azért helyet követelnek a

pallón a szemközt jövtl, mert a hosszúszárú pipával

nem lehet kitérni s ha négy-öt ember széltében karöltve

összefogózik, az el is seper maga eltt még a nagy dobogó

hídról is minden keresztyén népet.

De ime két tudós férfiú közeledik, a kik még csattos

czipben járnak, s háromszegletü kalapot viselnek; a régi jó

modesztus idk maradványai: nagytisztelet tudós Harangi

Ézsaiás és szintén azon czim Tóbiássy Mózes professor

urak. (Még akkor tanárok nem voltak, csak professorok.)

Sógorság, atyafiság a feleségeik után ; annálfogva egy

házban is laknak, s így indikálva van, hogy egy utón jár-

janak, bár természetükre nézve egymásnak tökéletes

ellentétei. Harangi philosophise professor, még pedig a

régi, embertl érthet Kant-féle philosophiáé, kurta-

nyakú, hevesvér ember; akármi, csak nem philosophus;

Tóbiássy pedig physicae professor, hosszú, szikár alak, a

phlegma személyesítve, a kit semmi kerékkiesés ki nem
vesz nyugalmas sodrából. Ki nem állhatják egymást, ha-

nem ezért el nem tudnak lenni egymás nélkül, még utazni

is együtt járnak, s az egész utón veszekednek : az egyik

san<ívinice, a másik phlegmatice.

14-
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Már a collegium-ujtóbaii elkezdték a disputát. Harangi

professor i'ir, ha tzbe jött, megállítá a pallón collegáját,

annak pedig meg kellett állni, ha nem akart a vizb'

menni : levén a palló két oldalán bokáig ér latyak.

— Nem lehet ezzel a perversus haddal Ijoldogulni ! Ha
rajtam állna, megtizedeltetném ket, mint a szökevény

katonákat ! Egész tribust kiirtanék közülök, mint hajdan

a Benjaminitákat.

— Mink se voltunk jobbak deákkorunkban.

— Ez lehet anthropologiai felfogás, de nem ethikai és

logikai. Ha most saját magunk kerülnénk, mint diákok,

a saját magunk keze alá, mint professorok keze alá, mink

saját magunk, mint professorok, becsukatnók saját ma-

gunkat, mint diákokat, kenyérre, vízre.

— Az physikai lehetetlenség

!

— De logikai lehetség ! — Este nyolcz órakor minden

kapu zárva van, magam megvizsgálom. A vigilatorokat

elre sorba csapatom, hogy el ne aludjanak. Mégis minden

éjjel tele a város diákkal. Az utczákon végig dalolnak, a

lányos házakhoz bekukucsálnak, a lakzikban reggelig

tánczolnak, isznak, dorbézolnak, a strázsákat megkerge-

tik, a kútágasokat ellopják, a kapukat végig döngetik, st
még annyira viszik a vakmerséget, hogy az ablakom abi

eljönnek 8 ott kiáltják el, hogy « éjfél után óra kett !»

bolondos verseket toldva hozzá. Ezt csak diiilí teszi, mert

mesterlegény, csizmadia, szabó nem tud cadentiákat csi-

nálni.

— A jurátusokat kell megdorgálni, mért nem vizitálják

a szobákat pontosabban.

— Hiszen minden este vizitálják : akkor ott van vala-

mennyi 8 úgy tesz, mintha alváshoz készülne s nevének

felolvasásakor siet kiáltani a «hic sum»-ot, nehogy úg.\

járjon, mint a minap humanissime Naszályi, a ki aludt

már, mikor a vizitator jött, ki is ezért távollévnek jegyzé

t fel, mondván: a ki aluszik, az nem él; — a ki nem él.

az nincsen ; — a ki nmcsen, az jelen sincsen. De a mint
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a vizitator lefeküdt, nosza rajta, felmásznak íi kéményen,

azon kibújnak a padlás tetejére, ott végig sétálnak a ház

gerinczén, a tzfalig, onnan a félbehagyott fal kiálló tég-

lám lehágnak a szomszédház tetejére, — onnan az eper-

fára s onnan le a földre. Tegnap is láttak egyet, teljes

holdvilágnál, a mint con amore végig sétált a ház tetején

s még olyan impertinens volt, hogy a wdungót)) dalolta.

Csak megkaphatnám ezt a virginálót

!

— Juridicus felfogása a somnambulismusnak.

— Micsoda somnambulismus? Tán biz álomjáró volt?

holdkóros? limátikus? Hogy valaki éjjel felmászszék a

ház tetejére s ott elkezdjen virginálni : az logice lehe-

tetlen.

— De physice lehetséges.

A két vitatkozó úr oly fenhangon értekezett, hogy a két

oldalt székel közönség figyelmét okvetlenül magára

vonta. Jobb és baloldal kezdett buzdító szavakat közbe-

kiáltozni s mentül jobban belehevültek a tudósok a maguk
thesisének két külömbözö szempontból való illusztrálá-

sába, annál nagyobb kofaközönség csoportosult köröttük,

a zsivaj nagyranött : az egyik ad captum megmagyarázta,

a másik ad absurdum deducálta a lunátikus létezését; a

pro és contra vitatkozás már-már a zendülés mérveit

kezdte felölteni, a midn Tóbiássy professor úrnak az a

jó ötlete támadt, hogy fel kellene ülni egyikére ama nép-

szer vehiculumoknak, melyek azon idben kiváló köz-

lekedési eszközét képezték a nagy kálvinista Eómának

:

állván egy szekérbl, melynek csak két kereke van, mint

a római curriculumnak, azon igen helyes számításból,

hogy két kerék nem akad el olyan véglegesen a sárban,

mint négy. Az ülésbe tanácsos volt hátulról felkapasz-

kodni, s a ki értette a módját, háttal fordult az ülésben a

l(') felé, kiszámítván, hogy mikor a járm hirtelen elakad,

vagy önkényt megállíttatik, sokkal kényelmesebb lesz róla

elre lebukni, mint hátrafelé. A jármt vezérl egyéniség,

a télen-nyáron elválhatatlan gubával a nyakában, él azzal
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a lovára, sajátszer, utánozhatatlan lötyögtetési modor-

ban lovagolva paripáját, míg a sokkal rosszabbul elhelye-

zett pasasér két oldalt a szekéroldalba fogé)zik.

Az indítvány Harangi professor úr részérl is helyes-

lleg fogadtatott, s már-már utánzandó vala collegája

példáját, ki a talyiga ülésébe eleve felkapaszkodott, a mi-

dn a sajtok nagyasszonya pártszenvedélybl arra vete-

medek, hogy lekiáltson ers várából az egy ló urának

:

— János bátya ! Fel ne vegj^e kend azt a másikat a sze-

kérre ; mert az nem hiszi a lunátikust

!

— Nem hiszi-e ? Monda hátrafordítva fejét az igazhiv

férfiú, végig czélozva a hitetlenen a szeme elé tartott pipa

kupakján keresztül. No akkor hát csak jöjjön gyalog. Gyli
te fakó.

Azzal belevágott az ostorral a lóba, meg a vendégbe

egyet hátra, másikat elre, s meglódult a sár közepébe, s

ott hagyta a hitetlenek prófétáját, a kinek c megszégye-

nítés miatt csak annál nagyobb lett azután a haragja a

lunátikus ellen.

n. A KOZOS KONYHA.

A ki azt kigondolta, hogy két asszony fzzön egy kony-

hán, az igen tréfás ember lehetett: szerette a vígjátékokat.

Pedig a régi idkben erre számtalan eset fordult el.

Akkor még nem építették a házat úgy, hogy tíz ember

lakjék tíz külön barlangban, minden szobához legyen egy

odú, a mi))e oda legj^'en szorítva egy vas takaréktzhely :

hanem megépítették a házat örök idkre, ers boltozatok-

kal, hogy tzveszély idején be ne égjen: jó tágas szobákat

csináltak, hogy egyben elférjen az egész család, az háló-

szoba, fonószoba, dolgozószoba lehessen, hogy ne kelljen

télen annyi kályhát fteni ; vendégeket is lehessen benne

elfogadni, meg a rétes-tésztát kinyújtani, a gyerekeknek.
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lm lesznek, a leczkéjöket megtanulni, helye legyen négy

ágynak, pamlagnak, tizenkét borszéknek, az üveges pohár-

széknek, a ruhás almáriomnak, a tetejébe rakott eczet-

ágj^as üvegekkel, meg az úr Íróasztalának, melj^nek alsó

fiókja levéltár, a hátmöge könyvtár, meg az asszony s kis-

asszony varróasztalának, meg a két leánycseléd rokkái-

nak, idöközönkint a bölcsnek, idöjártával a hinta lónak

;

s vendégség esetén még azt a középs diófa-asztalt is ki

lehessen húzni, megnyújtva tizenhat ember számára.

Az ilyen becsületes szobához aztán hasonló tisztességes

konyha is kellett. Annak hatalmas tzhely volt a köze-

pén, téglából megrakva, alul a sütökemencze, azeltt volt

egy színpadi sülyeszt, rendesen betakarva deszkafödéllel,

melyet csak akkor emeltek le róla, mikor kenyérsütés

napja volt. A szolgáló abba a lyukba ült bele, a míg a

kemenczét beftötte, a parazsat kikaparta, a kenyeret be-

vetette, s aztán idöközönkint kibontotta az agyag ((tévti),

a mi D betre volt formálva s sütés idejében nedves mo-

sogató ruhával légmentesen elzárva, hogy benézzen a

tzverembe, vájjon pirulnak-e már a czipók s jól felemel-

kedtek-e a kenyerek?

A tzhelyen pedig lobogott a tz ; egész hasábfák vol-

tak felrakva ama sajátszer vasfogasra, a mit vaskutyának

neveztek eldeink; körülrakva fazekakkal, a mikbl, ha

kifutott is valami, nem gerjesztett mindjárt olyan bzt,

mint a mostani takaréktzhelyek, a mik rögtön elárulják

az egész szomszédságnak, hogy tejet, zsírt, vagy káposzta-

levet futtatott-e ki a szomszédasszony? A háromlábú

sybillaszékek arravalók voltak, hogy azokra tették a lába-

sokat, a mikben a rétes sült, azt betakarták vasfedövel
;

illája is tüzet raktak, tetejébe is. A doromboló czicza oda-

ült a tz mellé a meleg hamula s segített fzni. No sze-

retném látni, hogy ülne a mostani tzhelyre ?

Még azonkívül helye volt az ilyen szép konyhában egy

katlannak, a réz kondorral, a cselédek tolóágyának, a

konyhaszekrénynek ; nagy szapuláskor mosóteknnek,
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szapul('>nak, lúgos dézsiuiiik ; rózbiiviz, levcndiilavíz Íözóh-

kor az üstnek, disznóöléskor vágótökének, besózó teknö-

nek, káposztatai)()siísk()r a hordónak, vasaláskor a vasaló-

deszkának, meg az éleszt-szárító lapos kosárnak, meg a

csiramáié elkészít teknnek, meg a szilvaaszaló rámás

deszki'iknak s mindezek mellett még elég szal)ad térnek,

hogy mikor a kutya bejön a konyhába s a gazdasszony

ráhúz a csipvassal, szaladtában a míg a konyhaajtón

Idugrik, fel ne döntscin valamit. Mert az ilyen emberséges

konyhának két fél ajtaja volt: a fels fele arra való volt,

hogy azon világosság jöjjön be és friss leveg télen-

ny;ir(»ii; az alsó fele pedig mindig csukva volt, s arra a

ezélra szolgált, hogy a házi komondornak alkalmat szol-

gáltasson magát a gymnastikában gyakorolni.

Hely tehát bizonynyal volt itt két asszony számára is

elég. A konyha nem lett volna két asszony számára kevés;

hanem a két asszony volt annak a konyhának sok

!

Az pedig rendesen így szokott bekövetkezni, hogy mikor

azok, a kik a házat építették, megérték a/t az idt, hogy

egy fiuk megházasodott, vagy egy leányuk férjhez ment,

lu'it l)izony azért nem építettek ám az új pár számára mind-

j:irt 11
j
házat, hisz úgy is rájuk marad majd a régi; azok

se vették a nyakokba a várost szállást keresni, — nem is

tudom, hol kaptak volna? tisztességes városlran minden
embernek arravaló a háza, hogy maga akar benne lakni

s nem azcit. liooy a más baját is nézze; — hanem ott

maradt szépen az ú] pár is az si háznál : elfértek azok

is szépen. Ott volt a számukra a másik szoba ; az épen

oly nagy volt, mint az els ; igaz, hogy az udvarra nyilt

;

de szel)l» volt oda kinézni, mint az iitczára s különösen

írással, tudománynyal foglalkozó emberre nézve nyugo-

dalmasabb.

A koiiyliát jiedig l»irta aztán a két asszony közösen.

Hogy milyen kifogyhatatlan törökmontenegrói határ-

villongás származott az ilyen atyafiságos együttfzésbl,

azt majd mindjárt meglátjuk nagytisztelet Tóbiássyné
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nagyasszony, és nagjrfcisztelet Haranginé nagyasszony

példájából.

Az ö viszonyuk is ilyenformán származott.

Nagytisztelet Tóbiássy professor úr emelteté azt a

derék házat a Czegléd-utcza mentében ; volt a családf.

Els nejét korán elveszte s egyetlen leányát korán férj-

hez adta, nagj^iszteletü Harangi professor úrhoz, s ekként

kollégájának ipává Ion, miután éveken át volt neki vesze-

ked társa. Itt aztán közel találták egymást s mindennap

vitatkozhattak. A menyecske csak nevette a két tudóst,

s nem bánta., akármelyiknek van igaza. Az egyik apja volt, a

másik férje, mind a kettnek engedelmességgel tartozott.

Egyszer aztán azt gondolta magában n. t. Tóbiássy

professor úr : ha már nekem van mindennapos veszeked

társam, hát Harangi kollegám feleségének miért ne legyen?

Hozzunk egy napaasszonyt a házhoz.

Tóbiássy professor úr özvegy asszonyt vett el második

feleségül ; mint természetes, néhai tanártársának, nagy-

tisztelet tudós Bársonyi professor úrnak hátra maradt

özvegyét, a ki abban a hirben állt, hogy igen jó gazd-

asszony, és pénzecskéje is van.

Az a pénzecske a régi boldog idkben, mikor még
takarékpénztárak nem voltak, otthon hevert aranyban és

ezüstben, harisnyaszárba bekötve, s úgy származott anyá-

ról leányra. Kölcsön sem igen adták azt, mert azért a

nyomorúságos hat perczentért nem volt érdemes felvenni

azt a mindennapi aggodalmat, hogy hátha az adós nem
fizet meg s pörölni kell érte.

Mennyi lehetett az a pénzecske, azt soha senki sem

tudta meg, mert az válogatott furfanggal volt elrejtve

olyan helyekre, a hol senkinek sem jutott eszébe pénzt

keresni s ha tulajdonosnje gyanút fogott, hogy valaki

kitalálta pénze rejtekhelyét, rögtön vándorolt az más-

hová; a mit arról lehetett megtudni, hogy olyankor a

nagytisztelet asszony mindenkit kizárt a szobából, még
az egyetlenegy leányát is.
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nek, a kirl azt mondták, hogy épen olyan szép és jám-

bor, mint anyja volt fiatal korában. Isten rizz, hogy

olyan perleked legyen vénségére, mint az anyja. Veronka

volt biz annak a neve.

E két tárgy fölött volt a legtöbb eszmecsere a férj és

feleség között ; közönséges nyelven ezt veszekedésnek

neveznék, de diplomatiai stylusbau csak eszmecsere.

Tulajdonképen egy volt a nézet a férj és a feleség

között az iránt, hogy az egyik tárgy kiadni, a másik pedig

otthon tartani való. Csakhogy a tárgyak megválasztásá-

ban volt meg a kiegyenlíthetlen eltérés közöttük.

Nagytisztelet asszony ugyanis azt tartotta, hogy a

pénz örökké otthon tartandó, mert ott van legjobb helyen,

ellenben a leány minélelébb férjhez adandó, mihelyt kérik.

Nagytisztelet úr ellenben azon a nézeten volt, hogy a

pénzt jobb volna kamatra kindni, vagy szlt venni rajta,

vagy (ki tudja mennyi lehet?) talán tanyát is s oda milyen

jó volna délutánonkint kitalyigázni. Ellenben a leány, a

mig csak lehet, otthon tartandó ; mert igen jó leány és

mert egy cseléd helyét pótolja.

Ezen aztán sokat vitatkoztak. Mártha asszonynak nem

kellettek azok a szlk, a miket a professor úr ajánlott

neki, a professor úrnak meg nem kellettek azok a kérk,

a kiket Mártha asszony ajánlott.

Pedig voltak közöttük igen szép és jeles fiuk.

Csakhogy mit ér az a «fiu»? Fiu! Mikor lesz nbból még

ember ? Házasulható ember. Professor leányának minden

diák kurizál, aztán mikor vége a semestrisnek, úgy elmegy,

hogy soha hirét sem hallják többet.

Egészen más, ha egy olyan ritka talentum akad, a

kinek az emlékez tehetsége annyira ki van mívelve,

hogy mikor már végzett kenyérkeres ember lett belle,

még akkor is eszébe jut, hogy itt meg itt hagyott ö valaki-

nek az ujján egy sajátmaga készítette lószr gyrt:

utána kellene nézni, hogy meg van-e még?
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Hanem hát ennek is meg van a maga módja.

Vannak szerény, jámbor élet fiatal emberek, kikbl

az anyai gondos szem már messzirl kinézi azt a hajlé-

kony fát, a melyikbl jó férjet lehet faragni. Jó tanulónak

kell lenni és istenes magaviseletnek, a ki nem iszik,

nem kártyázik és nem kacsingat a lányokra.

Az ilyet aztán ottmarasztják egyszer-egyszer egy kis

ozsonnára. Egy kis lépes méz, mandulás aszalt szilva

nem vész kárba. Megengedik neki, hogy a kisasszonynak

a verses könyvébe költeményeket irjon, s szárított virá-

gokkal kedveskedjék neki. A névnapra meg is hiják s

szabad neki az ártatlan zálogosdi játékban azt kivánni>

hogy a házi kisasszony húzza ki a kútból, vagy hogy az

menjen el vele koldulni, s a zsebkendt annak az ölébe

dobhassa, a « haragszom rád» kedélyes mulatsága alkal-

mával.

Késbb aztán, mikor a sarjú fa érni kezd, s beválik

termést igér csemetének, a mibe érdemes a kertésznek

beleojtani ; ha a kiszemelt iíjuból eminens theologus,

esküdt, contraseriba, vagy épen senior lesz : akkor komo-

lyan is lehet vele beszélni.

Most már eltte az egyenes pálya. Itt az ideje, hogy

kimenjen külföldi akadémiákra, legalább is Göttingába,

kitanulni a philosophiát, physicát, theologiát : már a

szerint, a melyikre legtöbb kilátás van, hogy üres lesz a

kathedrája. Ahoz azonban pénz kell. Még pedig ezüst,

arany pénz ; mert a német mást nem vesz el. Az ilyen

pénz aztán a vetmag. Kikel az, ha háládatos földbe

vettetik, S fel kell jegyeznünk a közmorál érdekében,

hog3^ még eddig nem volt rá eset, hogy az ily módon
kiadott pénz meg ne hozta volna gazdag kamatját; st a

kamat hozta meg a tökét. A lefoglalózott ifjú, mikor

visszatért s csakugyan kathedrához jutott, mindig meg-

emlékezett az anyáról, kihez a hála, s a leányról, kihez a

szeretet csatolta s jól járt, ha csak az egyiket kellett neki

elvenni, nem mind a kettt.
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No hát ilyen szent czélra volt Mártlia asszony pénze

eldugdosva.

E remcnj'ieljes választott ifjúnak, ki a jelen esetben

Veronka élettársaul vala kiszemelve nagytisztelet Tóbiássy

professorné asszonyság által, az a neve volt, hogj' «Nya-

viga Vincze», csillagzatára nézve : jurátus diák.

Némely embernek szerencsétlensége a neve. Vannak, a

kiket Ersnek, Bátornak hínak ; azok eltt már látatlanban

is kalapot emel minden ember ; a Kemény névvel egész a

fejedelmi trónig emelkedett valaki ; míg például az olyan

szelid névvel, mint Szende, legfeljebb honvédelmi minisz-

terségig lehet vinni, a mi a legártatlanabb állapot.

Annak a jámbor juratus diáknak valamelyik se ter-

metben rosszul sikerülhetett, a miért polgártársai elnevez-

ték Nyavigának, s a juratus diák örökölte az sétl a nevet

is, meg a termetet is. Karcsii volt, de nem egyenes, mint

a nádszál ; úgy tartotta a hátát, mint a macska, mikor ku-

tyát lát meg; a szemei kegyesen forogtak felfelé, s a szája

szüntelen hízelkedésre volt félrehúzva s a belle kijöv

hang mindig engedelmet kérni tetszett, a miért bátorkodik

mozgásba hozni a levegt. Még diáktársai irányában is

mézes-mázos, édeskedves volt ; a miért azok féltek is tle,

mint a tztl. A leggonoszabb besúgó volt.

A mamáknak azonban megvan ama sajátszer lélektani

rcndkívüliségük, hogy mikor a leányuk számára válasz-

tanak férjet, akkor egészen másforma az ideáljuk, mintha

saját maguknak választanának. Tóbiássy úr sem volt pedig

valami nagyon nagy gavallér; de azért kötve hiszszük,

hogy a nagytisztelet asszony elfogadta volna cserébe

Nyaviga urat. Hanem azért jó lesz az Yeronkának. Az

ilyen férj mellett van íiyugodalnias élete az asszonynak s

az a fczél.

Voltak e kitzött czélnak természetes szövetségesei ('s

természetes ellenségei.

Nem szerette Nyaviga urat legelször is a neki szánt

menyasszony, Veronka kisasszony ; azután meg nagytisz-
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telet Harangi professorné asszonyság; az meg épen ki

nem állhatta szegényt. Ellenben Harangi professor úr épen

olyan hö pártolója volt, mint napaasszonya. Tóbiássy pro-

fessor úr pedig nem bánta, akármi lesz is Nyaviga úrból,

csak azt bánta, ha na,gyon sokszor ott marasztották ebédre,

természeténél fogva igen fösvény lévén.

Nyaviga úr most is ott jár alá s fel a ház eltt ; már har-

madszor ment el a kis kapunál, de nem mert bejönni,

mert még nem fzte ki magában jól azt az ürügyet, a

melylyel látogatását indokolja.

A két asszonyság pedig épen az ebédfzéssel foglalkozik

a közös tzhelynél, egyik egyfell, másik másfelöl rakván

meg a tüzet a maga vaskutyájára s e közben folyton folyik

a szóbeli portyázás.

— De keser füstje van egy némely nedves fának, amit

a tzre raknak, mondja Haranginé.

— A ki nem szereti a szagát, fogja be az orrát.

— De én szeretem. Nem is jó étel, a mi nem kozmás.

— Úgy szokták ám a tüzet szítani a köténynyel, hogy

az ember a más rostélyosára hajtsa a pernyéjét.

— Nem is pernj^e pedig, hanem korom, a mi asszonyám

lábasaiba hull ; régen volt a kémény kitisztítva.

— Magam is azt gondolom. De vái-tam rá, hogy mikor

jön be rajta menyemasszony lunátikusa.

— Be is jön az, ha akarja.

— No már azért se jön.

— Ha a kollégium tetején végig tud sétálni.

— Tud ám az öreg apja borotvájának az élén.

— A mi szolgálónk is látta.

— Melyik szolgálónk ?

— Hiszen csak egy van.

— Bábi te

!

— Borcsa te

!

— Ne hija Borosának, mikor Bábi.

— No hát legyen Borbála.

Erre a nagy meghívásra csakugj^an eljött az els szo-
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mosórongy, Liátán pedig egy köpül.
— Ide gyere

!

— Ott maradj

!

Erre aztán a közös cseléd, a kinek mind a két asszony

parancsolt, azt tette, hogy az egyik lábával megállt, a má-

sikat meg lépésre emelte.

— Mit csinálsz most ?

— Az öreg nagytisztü asszony azt mondta, hogy pallót

zsuroljak.

— Hát az a köpül minek a hátadon ?

— Az ifjú nagytisztü asszony meg azt mondta, hogy

köpüljek. Csinálom mind a kettt.

— Láttad-e a lunátikust? — Láttad-e?

— Láttam. Nem láttam.

— Okosan felelsz mindjárt.

— Az egyik szememmel láttam, a másikat behunytam,

azzal nem láttam.

— Még a cselédek is mind megbolondultak.

— Hát csak az uraságoknak szabad ?

— Elmégy mindjárt, mert a fejedhez teremtem ezt ti

serpeny rántást.

— De biz itt maradsz, nekem zöldséget tisztítani.

— Bábi elmenj, mert megtépázlak.

— Borcsa, ide jöjj, mert megbubozlak.

— No hát csak mentül elbb ; még ma nem kaptam ki

a porcziómat.

Azzal mind a két asszony neki a nyelves cselédnek ! az

sem volt pedig rest, iramodott ki a nyitott konyhaajtón.

Nyaviga urat pedig épen akkor hozta be a bne ugyan-

azon az ajtón. Talált már valami ürügyet a bejövetelre
;

elfogott egy vándorló cziczát az utczán, azt hozta ölében,

H ez lett volna az alkalomszer beköszöntés : «nem idevaló

oz a macska ?»

Borcsa azonban úgy üté könyökkel oldalba a szegény

bevezet macskát, hogy az elfelejtve szerepét, nagyot kar-
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mólt Nyaviga úr kezén, kiugrott az ölébl, fel a Bábi fe-

jére, onnan le a két harczra induló amazon közé, végre ki,

az útját álló mindenféle emberlábak között, a szabadba

!

— Hozta Isten, drága kedves édes Nyaviga úr : épen

emlegettük.

Tóbiássyné nagytiszteletü asszony egyszerre csupa édes-

séggé és nyájassággá változott.

— Nem ide való ez a izé?

Persze, hogy ez volt a bevezetés ; de már a hozzá való

«izé» rég a szederfa tetején volt.

— Oh tessék besétálni, édes kedves Nyaviga úr. Hozta

Isten ! fogadá nagy nyájassággal nagytisztelet Tóbiássyné

asszonyság, ki egyszerre csupa lépes méz lett. Tessék

besétálni.

Csakhogy volna hová besétálni ? De az els szobát most

hagyta ott félben zsuroltan a Bábi s olyan ügyesen tolta

oda az ajtóhoz a mosogató dézsát, hogy abba a látogató-

nak múlhatatlanul bele kellene esni, ha a fürészporral

behintett szobába csakugyan be akarna jutni; a másik

szoba pedig nagytisztelet Haranginé asszonyság territó-

riuma, s oda olyan ellenségnek, mint Nyaviga úr, beje-

lentés nélkül belépni nem szabad.

— Kivántam tiszteletemet tenni, monda Nyaviga úr.

Lehet szerencsém a professor úrhoz ?

Mindig a profes3or urat keresi és mindig olyankor, mi-

kor az nincs itthon.

— Nincs itthon, édes lelkem, de mindjárt megjön.

Várja meg. Jaj, nem merem bevinni a szobába, mert most
zsurolták ki.

— Oh kérem alássan, el leszek én ide kinn is.

— Hová ültessem le? (Bizony hová? minden szék tele

volt lábassal, petrezselyemgyökérrel, konyharongygyal.)

— Oh kérem alássan, pjlállok én szívesen. Nem vagyok

elfáradva.

— A kalapját tegye kérem ide — oda — hova ? Majd
beviszem, leteszem az ágyra.
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— Oh kérem alássan, nem engedem fárítdni vele, majd

leteszem ide a szék alá.

— Jaj, oda ne! kis macskák vannak a háznál, még va-

lamit csinálnak vele ! inkább oda fel a polczra.

Egy széket aztán mégis csak kitudtak szabadítni a szá-

mára, a hova erszakosan leültethették.

— Bábikám ! esengett a legnyájasabb hangon Tóbiássyné

asszonyság a kikergetett cseléd után.

— Tessék parancsolni.

— Eredj csak, kedves leányom, keresd meg a Veronka

kisasszonyodat; mondd meg neki, hogy jöjjön be.

— De hisz az nem jöhet be most ; olyan dolga van.

— Micsoda dolga van, te ! félesz satrafa!

— Hát — gerebenyez.

Akkor bizonyos, hogy nem fogadhat el látogatókat.

Fogadni mernénk, hogy a mai korbeli kisasszonyok,

húszan tizenkilencz közül, nem tudják, hogy miféle hang-

szer az a gerebeny? Leirjuk a kedvökért.

Az egy hosszúkás kemény fadeszka, mintha egy össze-

tett gitár volna : a minek a közepén, mint egy valóságos

vas sündisznó, mered fel gömböly csoportban száz lécz-

szeg hegyesen.

Ezen a zongorán úgy szokás játszani, hogy a kisasszony

fog egy csomó kendert, a mi még tele van csepüvel, annak

az egj'ik felét a keze körül csavarja, s aztán a másik felé-

vel oda csapkod a szegek közé, s aztán végig rántja köz-

tük a. kendercsomagot. Többnyire kotta nélkül szokták

játszani, s a kik értenek hozzá, a legszebb operákat kive-

rik rajta, mind addig, a míg a kendercsomag megszabadul

minden kóczos tartalmától, s csak a finom, sima, szálas

motring marad a kézben.

Ezt nevezik gerebenyezésnek, a mi a régi rossz világ-

iján a kisasszonyok foglalkozíisai közé tartozott

Éhez pedig sajátszer toilette is kivántatott. Mivelhogy

a kenderbl kihulló sok pozdorja és csepü a visel ruhá-

nak nem válik díszére, annálfogva a mvészn a gerebe-
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nyezéshez rendesen a legrosszabb öltönyét szokta felvenni

a legdurvább kötényt kötötte fel hozzá. A fejét, hogy a

haját megvédje a portól, bebugj^olálta egészen, s a finom

fehér kezecskéjét befedte — nem párizsi jaquemár kez-

tyükkel, — hanem igen is jó vastagon reá kötözött min-

denféle rongyokkal, hogy ha véletlenül bele találná vágni

a kezét a gerebenybe, a szegek meg ne tépjék az ujjait.

Már most tudhatjuk, hogy mi jelentsége van annak a

szónak, hogy a « kisasszony gerebenyez». Azzal ma nem

lehet beszélni.

Ezt a mvészetet nem szokták a szalonban gyakorolni,

hanem oda hátul a «kis udvarban », a mi deszka kerítéssel

van elkülönítve a föudvartól s egy kis ajtón járnak bele.

Ott vannak a baromfiak is. Ott a félszer : az alatt van fel-

állítva a gerebeny.

Hanem dalolni lehet a gerebenyezés alatt. S Veronka

kisasszonynak igen szép hangja volt, kivált mikor azt a

csodálatos szép régi dalt énekelte :

«E zöld fának á-á-árnyékában

Lehajtom bús fe-e-ejeniet,

Én szivemnek fá-á-ájdalmában

Kicsordítom kö-ö-önnyemet.

»

Egyszer aztán csak azon vette észre, hogy egy szép férfi

mély hang elkezdi a folytatását a dalnak :

<(En tehát itt egy si-i-irt ások

E zöUlelö fa-a-a alatt,

És míg megtiidha-a-atuák mások

Nyugszom is már a-a-az alatt.

»

Körülnézett: honnan jön ez a dal? A padlásról?

Igen is a szomszéd padlásról. Annak a tzfala képezte

a kis udvar egyik oldalát. Azon a tzfalon valami másfél

ölnyi magasan a földtl volt egy nagy gömböly lyuk, a

min máskor piros paprikafüzérek szoktak kilógni, most

pedig egy fiatal emberi f dugta el magát. Melynek lát-

Jókai: Felfoixlult világ. l-'i



2í2G

tára Veronka kisasszony épen nem sikoltott fel, hanem

csak a fejét csóválta:

— Ugyan, te Adi ! ha meglátnak

!

— Akkor azt fogják tlem kérdezni, a mit a paradi-

csomban : «hol vagy, Ádám?*
— Bizony nem is a jók hordoznak ám ilyen helyeken.

Te valóságos istenkisértö vagy.

— Az már igaz. Nem tudom, hogy hányan fogják utá-

nam csinálni, hogy éjjelenkint kimászszanak az ablakon,

onnan fel a szelel lyukon a padlásra, onnan végig a ház-

ormon a bevégzetlen falig, s aztán le az emeletbl a ki-

íilló kpárkányokba fogózva. Ezt elttem sem sokan tették

meg a szivük baja miatt.

— Hát mi baj a van a te szivednek '?

— Az, hogy téged szeret.

— Hát hisz én is szeretlek, tudod jól ; rád várok, más-

hoz nem megyek. Egyszer megmondtam, minek kérdezed

újra? Minek koczkáztatod érte a fejedet?

— Hiszek is neked; de azért eljárok minden éjjel hoz-

zád, a magam mindennapi csókjáért.

— Csitt.

— No hisz ugyan veszedelmes egy csók. Az ablakon

keresztül. Ajkaink között van az üveg.

— De én adom, és te megkapod. Nem elég az ?

— Dehogy elég! Semmiképen sem elég. Addig nem
hisztin ti. hogy szeretsz, a míg nekem egy igazi eleven

csókot nem adsz.

— Bizony nem sajnálnám tled. Kivált ha megígérnéd,

hogy aztán felhagysz azokkal a nyaktör látogatásokkal.

— No hát itt vagyok most : add meg a csókomat, s aztán

l>ékén várok az idk beteltéig.

— Eredj, golyhó ! Hiszen nincsen nekem zsiráff-nyakam,

hogy oda felérjek, a hol most vagy.

— De van nekem !

— De ide lejönnöd nem szabad. Azt tudod, hogy ezzel

csak nekem szereznél igen nagy bajt.
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— Nem is megyek; csak a fejemet küldöm le.

— Ah, te bolond

!

— No hátha megtudom azt tenni, hogy leadom a feje-

met oda hozzád, a nélkül, hogy magam lemennék, meg-

adod az Ígért csókot?

Veronka nevetett ; a mi azt teszi, hogy: wpróbáld meg».

Megint nem tudom, hogy hány mai világbeli gavallér

csinálná ezt utána Dallos Ádámnak, hogy egy szk padlás-

lyukon fejjel alá keresztül csuszszék, míg annyira lejut,

hogy csak a lábaival tartja magát a nyilas párkányzatáu,

s a fejével eléri azt a magasságot, a hol az imádottjának

a szemébe nézhet ; csakhogy megfordítva.

— Nos, hát megkapom a csókomat?

De már ebben a helyzetben csakugyan szívtelenség lett

volna t sokáig hagyni epekedni s meg nem váltani azzal,

a mit ilyen nagyon kért.

Mikor aztán megkapta, a mit kért, akkor megelégedett

s szépen visszatornázta magát azon a szk lyukon, a me-

lyiken kijött.

m. AZ ELTÉVEDT ÜTLEG.

Harangi professor úr az alatt jött nagy dühvel hazafelé.

A 8isera hadai ell kénytelen volt egy mellékutczára me-

nekülni, a hová nem üldözte a fertelmes lárma.

A közös lakóháznak a hátulja erre a mellékutczára

dlt ki s errefelé semmiféle ajtaja nem volt, hanem eg}'

hat láb magas téglakerítése ; az is szegekkel kiverve, min-

den betörési merénylet ellen.

A mint nagy dérdúrral végig robog a padlón a nagy-

tisztelet úr, s felpillant a szomszédház tzfalára, íme

mit lát meg ottan ? a padláslyukban két lábszárat, azon

lefüggve egy diákot.

Hog3^ diák : azt láthatta a tógáról ; hanem hogy mit

csinál odalenn ? azt már nem láthatta, mert magas volt

15*



a fal ; s a milyen könny valakire a fejérl, olyan nehéz

a lábáról ráismerni. A delincpiens feje pedig lenn volt a

láthatár alatt. Hogy ez a fej nem jóban töri magát, ann^i

bizonyos. Hogy az ott nem egy lábánál fogva felakasztott

ember, az is bizonyos, mert hallik, hogy beszél ; még
pedig duettben. No ehliez a duetthez majd mindjárt jön,

a ki a taktust üsse.

Harangi professor úrnak a markában volt egy jó vad-

szölüvenyige pálcza, pásztorbot módjára meggörbített

fogantyúval. Nagyot suhintott vele a levegben.

cExspectas tantum» dörmögé magában, s minthogy a

falon keresztül nem mászhatott, az utcza végére kerülni

pedig félórába került volna ; mert a debreczeni utcza eg.y

egész fél választó kerület: tehát rohant a hetedik szom-

széd telkéig, a ki becsületes kötélver lévén, mind a két

utczára nyitva volt az udvara, azon tört keresztül, így

rohant a saját lakása ajtajáig, hogy el ne szalaszsza a

gyilkos betört. S csakugyan ! a mint az utczaájtón belé-

pett, ime ott látta azt a kisudvar ajüijában állva, két kéz-

zel az ajtófélbe fogózva : semmi kétség, hogy a tetten-

kapott bnös ; mert még a háta is meszes.

Nyaviga úr az alatt ült a számára szolgált konyhaszéken

s dehogy engedte a kalapját kivétetni a kezébl : szüksége

volt neki arra. Olyan volt rá nézve az a szék, mintha az

volna a gerebeny. Bánta nagyon, hogy ráült. Mivelhogy

mind a két asszonyság azzal ostromolta, hogy mit tud a

lunátikusról ? Neki már csak hivatalosan értesülve kell

lennie felle, mert egyike a coUegium esküdt felügyelinek.

])e egyúttal azt is megmondta neki mind a két asszonyság,

hogy mi véleménye van e tárgyról ? Az egyik hiszi, a másik

nem hiszi. Épen, mint a közvélemény odakinn a piaczon.

S annyit tudott Nyaviga úr a philosophiából, hogy két

egymással ellentétben álló véleménynek, egy idben és

egy helj'en, egyszerre igazat adni nem lehet.

Ilyenkor nag.y kincs a hallgatás. A bir(') kihallgatja

mind a két perleked felet, s miután mind a kett kibe-
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szelte magát, akkor haza küldi ket, hogy hozzanak újabb

bizonyítékokat.

Nyaviga úr ez esetben saját magát küldé haza.

Felállt a székrl, behúzta a nyakát a két válla közé

;

kebléhez szorítá a sabbeszdeklit s azt mondta, hogy nem
várhat már a professor úrra ; haza kell sietnie.

— Maradjon még egy kicsit, kedves Nyaviga úr : ma-

rasztalá t Tóbiássyné asszony.

— Nem lehet, kérem alássan. Haza kell mennem.

A múltkor is megloptak, mikor otthon nem voltam.

— Szegény Nyaviga úr ! sajnálkozék Tóbiássyné asz-

szonyság.

— A bezárt fiókomból elvitték valamennyi alkalmi

verseimet.

— Szegény tolvaj ! sajnálkozék Haranginé asszonyság.

Nyaviga úr aztán búcsút vett és olyan modorban kot-

ródott ki a konyhából, mint a ki valamit ellopott odabenn,

s siet vele odább állni, mig nyakon nem kapják.

A mint azonban az utcza-ajtóba érve, megüté füleit az

a már szakértöleg leirt zene, a mit a gerebeny hallat,

mikor a kendei-t téj^i, az a gondolatja támadt, hogy meg
kellene lesni, milyen lehet egy szép kisasszony, mikor

gerebenyez ?

Nyaviga úrnak vannak bátor ötletei, mikor tudja, hogy

nem látják.

Visszafordult az ajtóból, s lábujjhegyen, a falhoz

lapulva, hogy csupa mész lett a háta, vis8zaloi)ózott.

A konyhaajtó eltt, melynek csak alsó fele volt csukva,

lekuporodott s négykézláb osont végig ; a két asszonyság

nem vévé észre, mert azok nagy vitában voltak akkor egy-

mással s a futni készül levessel s a megégett rántással.

Szerencsésen áthaladt e veszélyes ponton.

Innen aztán könny volt eljutni a kis udvarig, melyet

deszkakerítés választott el a fudvartól. Azon volt egy

alacsony kis ajtó, melyen ha bedugta Nyaviga úr a fejét,

azt épen eltakarta az ajtó szemöldökfája, a két karjával
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]it (liu iiu'fífo^ózkodott az ajtóban és a küszöbfában, n<í\-,

li(\uv >(' kinn, >i' licnn nem volt.

A kis \v{\]\\ egyedül volt már, dalolt a munka mel-

lett.

— Aláz;tt()> s/.(ilg,'iia Veronika kisasszony, szólt Nyaviga

ür selyciiiszál hangon.

— ^,'ini : Nyaviga úr ! Most majd beleütöttem a kezemet

a szegbe ijedtemben.

— Mivel tetszik magát mulatni ?

— Nem látja, hogy zongorázok?

— Hogy tudta megtanulni ?

— Bizony sokszor belevágtam addig a kezemet.

— Jaj, csak én akkor ott lettem volna, hogy meggyó-

gyíthattam volna.

— S megtudta volna gyógyítani?

— Vannak fájdalmak, a miket egyszerre meglehet

orvosolni.

— Én olyanokat nem tartok.

— Annál inkább bövölködöm én azokban.

— Hát miéi't nem gyógyíttatja, édes Nyaviga úr?

— Mert azokat egyedül csak Veronika kisasszony képes

megorvosolni.

— Lám még azt sem tudtam. Hát mije fáj, édes Nya-

viga úr ?

— Jaj, ha azt megmernéni mondani.

— Tán biz a foga fáj ?

— Sokkal több annál.

— Tán csak az egész feje fáj ?

•— Ha csak még a fejem volna.

— Hát ugyan mije fáj ?

— Aujajaj a hátam ! !

!

Persze hogy a háta fájt, mert Harangi professor úr

akkorát húzott rajta végig a szlvenyigével, hogy por-

felleget vei*t a tóga.

Mikor aztán Nyaviga úr visszafordult felköszöntje felé,

mind a ketten H(')bálványnyá változának a bámulat miatt.
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Különösen Harangi professor úr, a ki ugyan nem Nyaviga

úr hátának szánta ezt az irgalmatlan köszöntöt.

— Hát domine Nyaviga «az»> ?

— Én vagyok kérem alássan professor úr, szabódék

siránkozó hangon Nyaviga úr. Nem beszéltem én semmi

rosszat a kisasszonynak. Megmondhatja.

— Trifurcifer ! Azt úgy is tudom. De mit jár a domine

olyan furcsa, furcsa, furcsa úton a házhoz, mikor egyenes

úton is bejárhat?

Professor úr értette : a padláslyukon. Nyaviga úr pedig

érezte magát bnösnek annyiban, hogy ö már elment

egyszer, úgy lopózott vissza, a konyhaajtó eltt bukva

ment keresztül : ez mind igaz ; de azért nem érdemelte

meg, hogy ekkorát húzzanak a hátára.

— Kérem alássan : én azt gondoltam, hogy én nekem

szabad.

— Szabad ! szabad ! szabad ! Hiszen én nekem is sza-

bad a kürtbe felmásznom s a kéménylyukon kidugnom

a fejemet, de azért nem teszem meg. — No már most ez

megtörtént; nem tehetünk róla: ne szóljunk felle senki-

nek. Felejtsük el az egész dolgot.

(Könny professor uramnak, gondola magában Nyaviga

úr, mert csak a botja szenvedett ; de hogy felejtse el az

én hátam ?)

— Jól van, jól van : már most gyerünk be hozzám ; de

az asszonyok eltt elhallgassuk az egész casust. Veronka

!

Én se szólok az anyádnak, de te se szólj ! De csak azt

mondja meg a domine, hogy jutott eszébe, fejjel lefelé

jönni be a házhoz?

Hát tudott erre Nyaviga úr felelni ?

IV. IGAZSÁGOS DÁNIEL.

Épen akkorra érkezett meg nagytisztelet Tóbiássy

professor úr is. A mi igen természetes. Harangi úr gyalog
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jött, ö iiedig talyigán ; tehát amannak hamarább kellett

hazaérni, mint neki.

Azonfelül egy kis processusa is volt mug a ka|»ui)aii

az érdemes szállítójával. Tóbiássy professor úr igen fös-

vény volt 8 nem szerette a pénzt vándoroltatni. A ki pedig

azt hiszi, hogy a debreczeni talyigás csak úgy barátságból

lötyögteti magát a nyeregben, az nem ismeri a természet-

históriát.

— Ne sajnálná azt a tíz garast megadni; monda a ló-

vezér, a makrapipát az agyarára szorítva s csak félszájjal

szónokolva.

— Micsoda tíz garast ? kérdé a nagytisztelet úr, szét-

nézve a földön, mintha leejtett volna valaki tiz garast

s azt kérné, hogy adják fel neki.

— A miért ide hoztam vala.

— Atyámfia. Az nagyon sok.

— Más bolond is csak annyit fizet; válaszolt a talyigán,

az orráig nyomva fel a makrapíj)át.

— Meg merne kend rá esküdni, hogy más is annyit

fizet?

— Meg én ! kiálta az, a szája szegletébe nyomva a pipa

csutoráját, hogy útjában ne legj'en az eskünek.

— Tartsa fel a három ujját és mondja utánam : «En».

— Én.

— A maga nevét mondja,

— Tarisznya Gerg.
— Esküszöm : hogy minden embert tiz garasért hordok

haza. Úgy segéljen.

A talyigás megtette, hogy utána mondta.

— No jól van, barátom; monda Tóbiássy úr, becsapva

a könyvet, a mibl a tisztelt polgártárst eskette. Azt tudja

kend, hogy én pap vagyok. Nekem az esketésért nyolcz

garas szokott járni; c szerint jár még kondnok viss/!i

a tízbl két garas.

Azt oda nyomta a markába.

A talyigás megcsóválta a fejét, a fogai közül egy heg}e-
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set köpött a professor r két csizmája közé, azzal nagy

dobogva eloldalgott, folyvást nézegetve a tenyerében a var-

gatallért : de bizony csak két garas maradt az mindig.

A bárom úr a konybaajtó eltt találkozván, levett ka-

lappal tartotta fölött tanácsot, bogy ki menjen be elbb?

Harangi úr ért elébb oda ; de Tóbiássy úr volt az idsebb,

de Nyaviga úr volt a vendég, minél fogva egyik a másikat

instálta az elsbbségért.

— Be tetszik mindjárt ! kiáltott végre Harangi úr mér-

gesen Nyaviga úrra, mire az ijedtében bebotlott a kony-

bába. Ott azután egyszerre igen nyájas képet csinált az

asszonyságok eltt.

— Bátorkodtam visszakerülni ismét. A nagytisztelet

úrral véletlenül összetalálkozám, s oly nyájasan invitált

meg, bogy ismét visszatértem.

A nagytisztelet úr ez alatt titokban a zsebkendjével

igyekezett letörlgetni annak a nyájas meginvitálásnak

a nyomait Nyaviga úr bátáról, mert a venyige a jjoros

tógán valóban nagyon látható nyomot hagyott hátra.

— Trifurcifer ! dörgött Harangi professor úr, miután

feleségét megcsókolta. Majd szétszedett a tudatlan nép

a piaczon a miatt a fatális lunátikus miatt. Egész polgár-

háború támadt abból az ártatlan disputából, a mit a col-

lega urammal folytattunk az utczán.

— Ah ! hát ti is a lunátikus felett vitatkoztatok. Épen,
mint mi idehaza asszonyámmal.

— Bölcs Salamon, ne hagyj ! Még idehaza is foly a per-

patvar fölötte ? Hisz akkor es ell a csorgó alá menekül-
tem. Itt is lunátikus háború van.

Nagytiszteletü Tóbiássy professorné asszonyság kenet-

teljesen jegyzé meg

:

— Nincs itt, lelkem fiam, semminem háború ; csak
liogy egyikünk azt állítja, hogy van ; másikunk meg, hogy
nincs.

— Épen, mint mi ! monda Tóbiássy professor úr. Én
hiszem, nem hiszi.
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ft'Hsor úr. Ezt a vcBÍíedelmet nem hagyom mogöröködni.

Itthon a háznál bélíesség legyen. Elég ha külön-külön mi

is összekaptunk, az asszonyok is összekaptak a lunátikiis

miatt; de trójai háborút nem csinálunk belle. Collega

uram, menjen szépen asszonyánkkal a maga szobájába

;

én is megyek az én feleségemmel az én szobámba, akkor

nem veszhetünk össze.

— Az ám ! világosítá fel Haranginé asszonyság. De úgy

vagyunk ám lelkem galambom, hogy én uramatyámmal

vagyok egy véleményen, nem te veled ; asszonyánk meg

te veled taii;, nem uramatyámmal,
•— Finis Poloniae ! Hisz akkor én más országba költö-

zöm !

A másik oldalon meg Tóbiássyné asszonyság csapta

össze a kezét, megtudva a nagy dissidentiát, mely a sze-

rencsétlen családot ily felekezetekre osztotta.

— No ebbl nem jó lesz; monda nagytiszteletü Tó-

biássyné asszonyság. Ily háborúnak nem szabad kitörni.

Egyik férj felesége és veje ellen, -a másik ipa és felesége

ellen, egyik asszony férje és leánya ellen, a másik férje

és mostohája ellen. Adjuk biró eleibe a dolgot s legyen

az Ítélet bírsággal összekötve. A melyik fél elveszti a pert

:

megnyugszik és fizet egy átalag máslást; a melyik nyer,

igaza lesz és megiszsza a máslást. En Nyaviga urat vá-

lasztom bírónak.

— Hát hisz én is compromíttálok benne ; monda Tó-

biássy úr.

— Valóban okosabb emberre nem lehetne bízni az ügy

eldöntését; járult hozzá Harangi úr.

— Én se bánom ; tévé hozzá felesége.

— Ilyen nagytudományú, olvasott férfiú !
— Magasztala

t Tóbiássyné asszonyság.

— És ilyen nagy physicus ! Dicsérte öt a professor

élettárs.

— S ilyen philosophus ! monda a második professor.
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És sorban valamennyien : <«a kirl példát vehet az egész

fiatalság !» — «A ki ártatlanabb egy leányzónál.)) — «A ki

görögül és zsidóul tud.» — «A ki soha bálba nem jár.

»

Ez mind magasztalás volt s a választott bii'ó megveszte-

getésére intézett kisérlet.

Végre közbevágott az ifjú nagytiszteletü asszony.

— Édes Nyaviga úr : én csak azt mondom, hogy nem

szükség magának sem szépnek, sem jónak, sem bölcsnek

lenni ezúttal ; hanem csak rövideden megmondani, hogy

látta-e hát a lunátikust, vagy nem látta ?

Nyaviga úr vette észre, hogy vesztére visszakerült abba

a kelepczébe, a honnan már egyszer kiszabadult. Azeltt

csak ketts kereszttzben volt, most már négyesbe fogták

;

kinek adjon most igazat? Megbántani egyik félt sem illik,

nem is tanácsos
;
pedig kötelesség. Hivatalos kötelesség.

— No hát halljuk az ítéletet

!

— Tehát kérem alássan, annyi van a dologban, hogy

— izé.

— M — izé ?

— A múlt éjszaka felköltenek, azt mondják, hogy a lu-

nátikus most jár épen a padláson.

— Ahán ! kiálta Tóbiássy professor úr.

Én azonban azt mondtam rá, hogy — nini milyen nagy

pók mászik a professor úr kabátján !

— Hagyjon békét az úr az ón pókomnak! Azt mondja,

hogy mit mondott?

— Azt mondtam, hogy az absurdum.

— Nesze neked, szólt most Harangi professor úr

örömmel.

— Kimegyek azonban. S látom a hold fényes világánál,

hogy egy emberi alak járkál a kollégium tetején.

— Ugy-e mondtam ! erösíté Tóbiássy és Haranginé.

— Mondám azonban : ez bizonyosan valami diák, a ki

éjszakán ki akar szökni a kollégiumból.

— Hát persze ! biztatá Harangi és Tóbiássyné.

— Nem mertem azonban egész bizonysággal állítani,
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emberek, a kik a holdba szerelmesek.

— Most szólt igazat.

— Mofí akartam azonl)an gyzdni felle, liogy csak-

ugyan voltaképen holdas- e az odafenn, avagy pedig szö-

kevény ? vettem a lámpást és felmentem szépen a padlásra.

Három dárdás jött utánam. Kett pedig ment elttem,

hatalmas gerundiumokkal.

— No most mindjárt megtudjuk hát, mi volt?

Hát, a mint a padlásablakhoz érünk, az egyik dárdás

elordítja magát mögöttem, hogy valamit látott, a másik

kett elttem megijed, megfordul, engem feltaszit, a lám-

pást összetöri s rohan le a grádicson, egymás hegyin-hátán.

Egyik a homlokát is betörte, másik egy fogát ütötte ki.

— És azután ?

— Azután sötét lett s én négykézláb másztam le a pad-

lásról a szobámig, hogy valami kórt ne tegyek magamban.
— Már most csak azt szeretném tudni, monda Tóbiássy

professor úr, hogy ki veszi meg az átalag boi^t?

— A dolog így van, monda ISyaviga lír : Azok, a kik

látták, hogy ott volt, nem tudják, hogy mi volt? A kik

pedig tudják, hogy mi volt? nem látták, hogy ott volt.

— És így mindnyájunknak igaza volt.

— És így nem iszunk bort.

— De már most feleljen meg domine Nyaviga arra,

miért nem jelentette ön fel ezt az esetet asedesnek?

Ezt a mérges kérdést Harangi professor úr intézte a

bölcs Dánielhez.

Az sok huzódozás után csak kirukkolt vele.

— Hát voltaképen tulajdonképen azért, hogy a midn
reggel elhivattam az öt dárdást, mind az öi unisono azt

állította, hogy egész éjjel aludt, az ágyából ki sem kelt,

8 hogy én azt az egész történetet csak úgy álmodtam.

— Hát a melyik a fogát kiütötte?

— Azt mondta, hogy csikófog volt, ma gátul esett ki.

— Hát a melyik a homlokát betörte ?
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— Azt állította, hogy saját maga harapta meg.

— A saját homlokát?

— Én is diffikultáltam neki ez állítást, hogy azt nem

érhette el ; de azt mondta, hogy székre állt fel, úgy ha-

rapta meg.

— Nyaviga úr

!

— Tessék parancsolni

!

— Menjen haza s feküdjék le.

— De kérem alássan : ebéd eltt nem szoktam lefeküdni.

— Tgyék vizet és feküdjék le. Förmedt rá Harangi pro-

fessor úr. Szegény Nyagiva úr aztán, mint engedelmes

alattvaló megtette, hogy hazament, elbb jól lakott, aztán

lefeküdt, maga ele tétetett egy nagy vizes kancsót, hogy ha a

professor úr vizitálni talál jönni, rendeleteit foganatosítva

találja. Ámbátor semmit sem értett azoknak indokaiból.

Elég, ha a professzor úr értette.

Mikor egyedül maradt a két tudós férfin. Harangi úr

így szólt Tóbiássy úrhoz :

— Collega uram ! kezdem elhinni a dolgot. És most

már azt is kitalálom, hogy ki a lunátikus ?

— Ugyan ki'?

— Nem más, mint a derék jámbor Nyaviga.

— Lehetetlen

!

— Ethice é? logice lehetetlen, de empyrice még is

lehet. Magam láttam, hogy fényes nappal a szomszéd

padláslyukából ereszkedett le fejtetre a mi kis udva-

runkba. Mert a lunátikusoknak az a szokásuk, hogy mikor

a hold süt, akkor fejjel fölfelé, mikor a nap süt, akkor fej-

jel lefelé szeretnek sétálni

Erre Tóbiássy úr a következ tervvel állt el.

— Hogy pedig egész bizonyosságot szerezzünk magunk-

nak-e dologról, én a következ módot ajánlanám, a mit a

lunátikusok kigyógyításánál szoktak foganatba venni : Éj-

szakára egy dézsa hideg vizet tesznek az ágyuk elé, melybe

a holdkóros, a mint ágyát el akarja hagyni, okvetlenül

l)elelép s arra fölébred.



— Nag}'on jó lesz ! Ebbl raogtudjuk az igazat.

A szegény jámbor Nyaviga úr aztán a következ éjjel

abban a kellemes meglepetésben részesült, hogy a mint

egyért-másért leszállt az ágyából, térdig esett bele a hideg

vizes dézsába, s mikor ezért lármát csapott, a Sisera hadai

kinevették, a sedes elé hozott panaszára pedig azt mond-

ták, hogy csak menjen a szobájába, feküdjék le s igyék

még több vizet.

Hire futamodott, hogy lunátikus.

V. NAGY HALOTT VAN!

Kevés idre ezután nag}^tiszteletü Tóbiássyné asszony-

ság azt a hibát követte el, hogy meghalt.

De ne tessék komolyan venni a dolgot ; nem igazán

halt meg, hanem csak úgy félig-meddig. Meghtötte magát

a nagy szapuláskor s másnapra úgy megmeredtek a tagjai,

hogy egyet se tudott megmozdítani. Feküdt, mint egy

darab fa.

A chirurgus, a kit odahivattak, hogy aligha meg nem
halt a nagytisztelet asszony! délután «l)ene sonantibus»>

lévén, csak azt kérdezte, hogy « tudja-e mozdítani a nyel-

vét "?» — «Nem». — ((Akkor megholt ».

Mert Tóbiássyné asszonyságnak a nyelve még Nem-

tóbiássyné korából is arról a nagy életerrl volt emléke-

zetes, hog3^ a közvélemény szerint azt még majd a holta

után külön kell kivégeztetni.

El is bántak aztán vele annak szokott rendi szerint, föl-

öltöztették, koporsóba tették s harangoztattak rá.

Annyi emberséget azonban tcgj^en fel rólam minden

ember, hogy nem engedek egy derék kálvinista asszony-

ságot élve eltemettetni s hogy furcsa lesz ennek a vége.

A jó Veronka kisasszony e tekintetben egészen a ke-

zemre mködik, a mennyiben zokogva és sikoltozva borul

édes anyjára s mennyre földre esküszik, hogy nem halt



239

az meg ; nem engedi eltemettetni, ha csak t magát is el

nem temetik vele együtt.

Ezt j)edig nagyon jól esett hallani a nagytisztelet asz-

szonyságnak. Mert az elrejtzés állapotában hallott ám
mindent, a mit körülötte beszéltek.

Annál kevésbbé volt rá nézve épületes, a mit mások

beszéltek fölötte,

A Veronkát kituszkolták a halottas szobából, azt mond-

ták neki, hogy ilyenkor a leánynak nem az a dolga, hogy

sírjon-rijon, hanem hogy lásson a gyászruha után, hogy

meglegyen holnapra.

A két nagjHiisztelet úr magára maradt a szobában s

következ gyászbeszédet tartott az elhunyt felett.

— Vájjon mely rejtekbe dughatta el a lelkem a pénzecs-

kéjét ? monda Tóbiássy úr, — Nem azért mintha Veron-

kát meg akarnám tle fosztani, hanem hogy az javára

fruktifikaljam. Vennék rajta szlt.
— És elküldenk rajta Nyaviga urat akadémiákra, szólt

Harangi úr, lenne az r szljében pásztor.

— Az én szlmben?
— A Zebaoth úr szljében.

— Az már más, «Nolo acerbam sumeré. » De vájjon

hova dughatta el a pénzecskéjét?

— Kereste atyám uram a párnazsákban ? — Ott már

nincsen. — Hát vájjon a tükör háta mögött? — Volt ott,

de már nincs ott. — És a kályha fölött lév urnában ? —
Ott is lakott egy ideig, de már kiköltözött onnan. — Váj-

jon a karosszék támlájában nem rejlik-e? — Megvizitál-

tam és semmit sem találtam. — A téli bocskor talpá-

ban? — Az is pedig lyukas. — Kitalálom már, hol

vagyon? — No ha kitalálja fiam uram, akkor kérhet tlem
a megboldogult hagyatékából bármit ; odaadom. — Hát

megmondom. Itt van az ablakban ez a sok almamuskátli,

ezeknek a cserepébe lészen eldugva.

A megboldogult csak nevette magában addig a dolgot,

a míg a két tudós úr játszotta azt a játékot, a mit a gyere-
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kek (iStriiiksz))-iiek nevoznek s mondogatta magában:

«víz, víz!», de a mint a muskátlikat hallotta emlegetni,

majd fölkiáltott ijedtében : «tz, tüz!» s akkor vette észre,

hogy mégis nagyon meg lehet lialva, ha még arra sem hír

felkiáltani, hogy az ö szép muskátliait liogy szedegetik ki

a cserepekbl s a virágok földe alatt hogy találják meg a

hólyagba takargatott lázsiásokat és a körmöczi aranyokat.

S még Tóbiássy úr nagy szomoiiían azt monda rá : «esak

ennyi volt? Azt hittem, hogy legalább két ennyi".

— De ezen való szomorúságában ne feledkezzék meg
atyám uram, hogy nekem is igért valami jutalmat.

— Én*? Nem is emlékezem rá. Hát mit kivan fiam uram

a szegény nyomorult Ínséges hagyatékából ?

— Azt a régi bibliáját.

No ez nem nagy kívánság.

Tóbiássy úr azonban elébb végig pörgette az ujjain a vas-

kos könyv lapjait s kirázogatta, hogy nincs-e közé szo-

rulva bankó? csak azután kézbesítette nagylelken.

Az elhmiyt pedig szeretett volna kézzel-lábbal rugda-

lózni és nyelvét neki ereszteni: «oda ne add, vén bolond

!

Abban van a legtöbb pénzem !

»

Mivel hogy a jámbor asszonyságnak, mint okos és értel-

mes puritán hölgynek kedvencz olvasmánya volt a biblia,

azonban másfelöl meg gondos anya is volt, s úgy találta,

hogy ebben a szent könyvben vannak egy némely törté-

netek, melyeket hajadon leánynak olvasgatni nem épen

múlhatatlan kötelesség, annálfogva nehogy a Veronka

azokba beletévedjen, az il^'^en lapokat az alsó és középs

szélein gondosan egymáshoz ragasztá csirizzel; a fels

nyilast pedig arra használta, hogy a hozzá került l)an ko-

kat az összeragaszt )tt levelek közé csúsztatgatá. Erre a

bibliára aztán el leliet mondani, hogy « duplex libelli

dos est».

Harangi úr biz azt elvitte magá\al.

A L'vászoló fehik után következtek a szomszédasszonyok.

No hisz azoktól hallott még sok szépet magáról a boldo-



241

gult lélek, a míg testi porhveWét felöltöztették. Hej, hogy

nem ereszthette meg rájuk a nyelvét ! Dante ezt az egyet,

a fdolgot, kifelejtette a « pokol ))-ból: mikor a szomszéd-

asszonyok elkezdenek sincerisálni az ember felett s az

ember nem feleselhet vissza

!

Ezeknek eltávozta után következtek a virrasztók.

Régi jó szokás szerint, tekintélyes halottak fölött vir-

rasztani volt szokás. E czélra szolgáltak a kis diákok,

mnyelven « dárdás* -ok, a kik egész éjjel a halottas szo-

bában gj'ászénekeket énekeltek. Hogy torkuk ki ne szárad-

jon, volt g()ndoskodva számukra illend mennyiség, gon-

dosan megvizezett karczosról, de biz azok, mikor már

vették észre, hogy mindenki alszik a háznál, többet anek-

dotáztak, mint énekeltek.

— Látod, hogy meghalt a professorné !

— Látom, nem is leszek professorné soha, hogy meg
ne haljak.

— Elve mégj' a mennyországba?

— Mint Illés próféta.

— De mint Zöld Marczi.

— Szegény asszony! pedig milyen jó asszony volt, ha

az ajtóhoz nem szoríthatta a sarkamat, akkor nem ütött

hátba.

— Szegény professor úr ! milyen nagyon meglesz szo-

morodva ! Három hétig folyvást borsót fzet a eoquián

számunkra buvában.

— Van is rá oka. Nem találta fel a perpetuo mobilét,

mégis vesztette el.

— Hehehe ! A Mártha asszony nyelvét

!

— írj rá epitaphiumot te.

«Ilt nyugszik már Mártha asszony.

De még az ura is otthon.*

— Hát a professorra mit írnál, ha meghal '?

Ji.kai: Felfordult viláf;. 16
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(Halált adják ingyért

:

Mert ba adnák pénzért;

Professor most is élne.»

Errl aztán egész aclomagyüjteményt mondtak el cgy-

másuak a vásott siilianczok tréfás epitáphiuniokról, s akadt

közöttük olyan novitius, a kinek még újság volt a:

«,Tó két nótárus volt niiud a három Ege

István, János, Márton és a felesége.

De most már meghaltak s mind a négynek vége.»

S nagyokat röhögött rajta s aztán viszonzásul is el-

mondta, hogy Itt nyugszik Kis, kinek neve János is —
A ki nem volt valami fis — Kális, hanem fis — Lederbül

dolgozó esis — madia Mis — kolczon. Ezért aztán faba-

raczkot kapott a fejére minden oldalról, hogy mert olyant

mondani, a mit már mindenki ismer.

A boldogult pedig buzgón fohászkodott az egek urához,

hogy csak még egyszer térhetne a világi'a vissza ! nem az

élet múló örömei után való bnös vág}^akodásból, de csak

azért, hogy eunek a sok istentelennek az üstökét és kon-

tyát még egyszer amúgy Istenigazál)an jól megczibálhassa.

Mely óhajtása hogy miként teljesedett? azt majd meg-

tudjuk idöjártával.

AZ AKADEMIKA PKOMOCZIO.

Azért azonban, hogy gyász van a háznál, a hivatalos

teendket csak el kell mégis végezni.

Az esperes (mivelhogy a püspökség jelenleg wvacati))

mára hívta össze a consistoriuraot az akadémika promo-

cziók elintézése végett.

Mi az az akadémika promoczió?

Az magyarul : akadémiára való promoveáltatás.

Tudniillik, az levén a rendszer, hogy az iskoláit jól vég-
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zett theölogusnak alkalom n^^ujtassék külföldi akadémiák

látogatására s azokban hittudorrá, vagy tanáiTá kiképez-

tetésére : e végbl az illet felruliáztatik három évre nép-

neveli ál'omással. Tehát a czél : az, hogy valaki pénzt

szerezzen; az eszköz: a népnevelés.

Az illet aztán az els esztendben azt teszi, hogy a

kollégiumban csinált adósságait fizeti ; — (hát akkor hogy

volna kedve tanítani?) a másodikban próbálgatja, hogy

hogyan kellene tanítani? a harmadikban meg már úgy is

kifelé áll a rúdja; hát de bolond volna, ha tanítana'

Mikor aztán elvégezte, akkor jön utána a másik s az három

esztendeig megint így tesz.

S aztán dehogy megy akadémiákra ! Vagy szerzett pénzt

a három év alatt, vagy nem szerzett. Ha nem szerzett,

akkor nincs neki mivel ; ha pedig szerzett, akkor már töb-

bet tud, mint az a külföldi professor, s inkább beáll pró-

kátornali s lesz belle : Isten szolgája helyett, emberek-

nek ura.

Épen egy ily jó kövér ekklézsia volt üresedésben, a mi

igazán megérdemli az akadémika promoczió nevet : a tör-

kölyösi.

Két competitor volt rá : az egyik Dallos Ádám, a másik

Nyaviga Lrincz.

Amazt a törkölj^ösiek maguk kívánták maguknak, emezt

pedig a vaskalaposok óhajtották nekik adni.

Nyaviga Lrinczet ajánlotta szerénysége, kedvessége,

alázatossága, de különösen azon felle táplált elvéle-

mény, hogy valószínleg fogja Tóbiássy úr leányát el-

venni.

Ellenben Dallos Ádám hibái ezek voltak : eszes, jókedv
ficzkó volt, mindig els eminens; és fejét fennyen hordozó

ember.

Azonban elvitázhatlan elnyei megint ezek voltak

:

Elször is volt a « nagy- botos ».

Másodszor ö volt az ((els bassista».

Tudjuk jól, hogy mi az a «nagy botos?)) A hajdani tz-

16*



oltd (liáksereg vezére, ki a « gerundiummal »> tzvész ene-

tén elöl rohant s eljoggal birt minden sövényen, palán-

kon keresztül utat törni a tzvész színhelye felé, a fecs-

kendk számára.

Az ilyen tizenöttel elébb eligált.

Az els bassista pedig a kántus büszkesége szokott

lenni, s hangjában bírta a biztosítékát annak, hogy vagy a

debreczeni, vagy a halasi, vagy a nádudvari lelkipásztoi-

ság elébb-utóbb reá szálljon.

Az ilyen húszszal elébb eligált.

Az az eligálás megint azt teszi, hogy ünnepek alkalmá-

val a theologusok a legátiók közt aneiennitás és classiíi-

catio sorozata . szerint szoktak válogatni. A ki elébb volt,

az jobbat kaphatott. Már most tehát a ki nagy-botos i^

volt, meg els bassista is, az harminczöt eltte követ

kezön ugrott keresztül egyszerre, s elttük eligált. Volt az

ilyennek aztán elég irigye.

Már az pedig el volt határozva, hogy Dallos Ádám semmi

esetre ne kapja meg a törkölyösi rektoriát. Miért? Azért.

Mivelhogy a törkölyösiek mindig azt mondták, hogy ha

egyszer egy kedvük szerint való rektort kaphatnának, a nép-

tanítói állomást rögtön állandósítanák, annak a kedveért

új iskolaházat építenének, a templomba orgonát hozat-

nának, a fizetést megdupláznák. A mi így abstract véve

mind igen j<') volna; de akkor megsznnék az akadémika

l)romoezió, több diák nem mehetne Törkölyösre útikölt-

séget szerezni, a mi fczél — s annálfogva szükségképen

úgy intézend az állapot, bölcs elrelátás mellett, hogy a

törkölyösiek mindig olyan rektort kapjanak, a ki mellett a

szivük örvendezzen, ha már a harmadik esztend a vég*

felé közeledik, hogy újat kérhetnek helyette.

Dallos Ádám pedig épen az az ember, a ki már eddig

is nagyon tetszik nekik
;
pedig még csak énekelni lial-

lották, hátha még egyszer a búcsúztatóját megtalálják

kóstolni

!

Ezen a keserves napon tehát mind a két jelölt szigorú
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vizsgálat alá vétetett, s minden embertl kívánható tudo-

mányból, kegyetlenül kiexamináltatott.

Nyaviga úr természetes, hogy igen könnyen átesett a

vallatáson, annál nagyobb ervel ment az végbe Dallos

úrnál, de végre is diadalmasan kiállotta. Olyan feje volt

annak, hogy még azt is megmondta, hogy mely lapján van

a könyvnek, a mit kérdeznek tle !

Úgy kellett neki megfesziteni az eszét, hogy a felelettl

függ : kié legyen Törkölyös ? s Törkölyöstül függ, hogy kié

legyen Veronka?

— Hát édes fiaim, ti mind a ketten egyformán jól felel-

tetek, monda, bevégeztetvén az examinatio, az esperes, ki

maga is nagyon tudós férfiú volt, s beszédre csak a fél-

száját használta, a másik felét mindig befogva tartotta.

Csak te öcsém, hogy is hinak? ne volnál olyan fiatal. Hát

megtudod-e nekem mondani, mikor lesz a vén emberbl

fiatal?

— Igen is. Mikor a vén káplán ekklézsiához jut. Akkor

lesz belle fiatal pap.

— Ad hominem szóltál. De hát most feleljetek meg még
egy pár kérdésemre, édes fiaim, a mikre ugyan még eddig-

elé senki sem felelt meg, de hiszen ti nem is lehettek olyan

tudósok, mint én magam, a ki ezen kérdéseket alkottam.

Ezeket csupán azért szólítani nektek feltenni, hogy az el-

bizakodottságot távol tartsam tletek. Tehát legelébb is

hány font füstöt lehet nyerni egy mázsa fából ?

(Ezek és a következk mind olyan régi élezek, hogy a

humor világában a kkorszakot képviselik.)

I'lhb Nyaviga úr felelt, szerénven és okosan.

— A füst voltaké])en megfoghatatlan anyag lévén, s a

mérserpenyt lefelé fordítani nem lehetvén, e kérdés a

megoldhatatlanok közé tartozik.

— Jól van, fiam. A szerénység így szokta rendesen elis-

merni, a mit föl nem foghat ; hát te, hogy is hívnak ? mit

telelsz rá?

])allos vállvonva monda : meg kell mérni a hátra ma-
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a. füst.

— Ita est, felolt az esperes, egy negyedrész szájjal. Mf

(le most. Mi a legbecsesebb drágak?

(Csakugyan a kökorszakból szedi az élczeit !)

— Legbecsesebb drágak a gyémánt, felelt meg Nya-

viga úr, mely találtatik Braziliában.

— Sic, sic. Ezt szokták mondani valamennyien, J(J1 van,

fiam. De nem ügy van. Hát te másik, hogy is hívnak?

— Engem Dallos Ádámnak hiúak ; a legbecsesebb követ

pedig malomknek híják; mert ez a gazdájának hasznot

hajt, a gyémánt pedig semmit.

— Accurate. De most adok fel nektek egy megoldhatlai i

feladatot : hol van egy kréta ?

B ezzel az esperes úr, hogy egy czölöpt'pítészet korsza-

kából való rúna-élczet is hozzon napvilágra, mely mint

archieologiai lelemény nagy becscsel fog bírni mindenkor,

ezt irá fel a táblára

:

o quid tua te
|

bbis?biaabit!
f

aaa s ct in amamam a a

!

— Ez az én eiiitaphiumom, édes fiaim. Melyet rajtam

kívül el nem tud olvasni senki. Pedig ennek a jutalma ii

legjobb akadémika promoczi a Tiszán túl.

Nyaviga úr tudta, mit kell felelni.

— Eu valójában sokkal csekélyebbnek érezem tehetsé-

geimet, minthogy ily mélységes titok fölfedezésélic/. csak

hozzá is merjek fogni.

— Derék, emberséges ifjú. Erroris agnitio est dimidia

emendatio. A hibának (dismerése fél mcgjavulás. No ti

másik ; hogy is hívnak ? Most állj el ! Ul)i nóta pernicitas :'

Dallos hebehurgya ember volt, szeles észszel rögtön

leolvasta a tábláról az opitaphiumot.

(super^ be! (piid (sii])ov"^ bi^? Tua ('snpcv^ Ina Tí; íhu-

per) abit I
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(Ter) a es et in (ter) am a(bis).

— Mit is tetszett Ígérni a megfejtésért ?

Az esperes úr az egész száját befogta a szájába.

Ez vakmerség volt.

Nyaviga csak mosolygott magában. Hiszen is ki tudta

volna mind ezeket találni ; de tudta jól, hogy az esperes lír

boszankodni fog arra, a ki az ö klepsidráit fel tudja állítani

s a saisi titkait és sphynx-feladványait megfejteni merész-

kedik.

— Hm, hm, fiam, nem szeretem benned azt a túlságos

nagy bölcseséget és confidentiát. Egyébiránt én a legjobb

akadémika promocziót Ígértem a megfejtnek, de az most

nem üres; a törkölyösi pedig nem a legjobb.

— Elég jó lesz az nekem azért a kis charádáért.

— (S még ócsárolja az epitapliiumomat !) Tudjátok

fiaim. Ketten vagj^ok, a kik egy conditióra competáltok

;

s nekem nem szabad személyválogatónak lennem. Mind

a ketten jn-íestanter feleltetek. Te, hogy is hivnak ? több

versatussággal, de te a másik nagyobb modestiával s mind

a kett egyenl virtus. Azért mi elhatározók, hogy veletek

sorsot fogunk húzatni. Itt ime a kalapban van betéve két

czédula. Az egyik üres. A melyitek az üresét húzza : az itt

marad, a másik megy Törkölysre. No fiam, hogy is hiv-

nak ? te nyúlsz bele elébb.

Ezúttal mégis csak Ádámnak az esze járt túl a vas-

kalapén. Élt a gyanúperrel, hogy mind a két czédula üres,

a mi abban a tiszteletreméltó háromszegletü kalapban

rejlik, s ha a kihuzottat megnézi, akkor aztán mehet el

hosszú orral. Nyavigának nem kell hiizni.

Hirtelen bekapta a czédulát a szájába s lenyelte.

— Quid fecisti

!

— Lenyeltem a czédulát. Nem akartam magam látni,

mit húztam, már most húzza ki a társam a magáét, abból

megtudjuk, hogy mi volt az enyim ?

— Perversus natio ! szörnyedt föl az egész coetus.

— Világos ! Ha az üresét húztam ki, akkor okvetlenül
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a czimes maradt benn. Ha az üres maradt benn, akkor a

czímest búztam ki.

Megbukott a stratagema. El kellett adni a benmaradt

czédulát s az is üres volt.

így azután nollevelle oda kellett adni Ádámnak az aka-

démika promocziót, a mi soha sem fog többé disponibi-

lissé lenni, mei-t azt a törkölyösiek rögtön állandó rekto-

riává fogják átalakítani, megliázasítják a rektort, s akkor

aztán az övék marad örökre.

— Ez veszedelmes egy ember ; rebegé az esperes úr. Ez

még valaha azon egyszarvú lészen, a ki mindnyájunkat

megöklel.

Nyaviga úr azonban hosszú orral távozott el.

— Azért ne búsuljon domine: vígasztala öt Harangi

professor úr, utolérve a grádicson ; ha elveszett is Törkö-

lyös, de azért Veronka megmaradt.

Nyaviga úr vakarta a fejét, a mi napkeleti virágnyel-

ven annyit tesz, hogy «én pedig jobb szerettem volna

Törkölyöst a leány nélkül, mint a leányt Törkölyön

nélkül)).

Vn. A NAGY-BOTOS.

A délután azonban arra volt szentelend, hogy az el-

hunyt nagytiszteletü asszonyságnak a végs nagy tisztelet

megadassék. Ez alkalommal esperes úr volt maga tar-

tandó a halotti beszédet, Nyaviga úr pedig egy búcsúz

tatot, melyet valamikor egy nálánál nagyobb poéta egy

fiatal lánykára írt volt, s melyet azután átfordított éle-

medett asszonyságra ; Ádámnak pedig még ez alkalommal

harsogatni kellett ablakreszkettet hangját a szép harmó-

niás énekben.

Biz ennek már fele sem volt tréfa, a nagytiszteletü

asszonyra. Mindenki, a ki hozzá férhetett, arról beszélt

és énekelt, hogy milyen hiábavalóság minden földi birtok,
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mindenünk por és liamii, s liogy ez milyen jól van igy

rendelve ; különösen az esperes úr kifogyhatatlan volt a

másvilági gyönyörségek magasztalásában, az e földi jók-

nak pedig oly legyalázását vitte véghez, hogy még az élö,

szuszogó embernek is kedvet csinált hozzá, itthagyni

tanyát és kollégiumot s elmenni Földvárra deszkát árulni

;

s bizony belebeszélte volna még abba a szegény halottba

is, hogy jó lesz neki magát eltemettetni, ha szerencséjére

a véletlen, — vagy mondjuk, hogy a gondviselés, — vagy

mondjuk, hogy egy macska, segítségére nem jön.

Hiszen mindnyájan ismerjük azt az adomát, a midn
Gallina püspök épen így tetszhalottá levén, nosza rajta,

minden titkárja, cselédje, hozzá látott, hogy a míg nem
jönnek az inventariummal, «dugd el, vedd el» amit közel

talál, elkaparinthassa. Volt pedig a püspöknek egy ked-

vencz majma is ; hát ez a mint meglátta, hogy mindenki

siet elcsízelni valamit a gazdájától, hogy ö se maradjon

el a többitl, kapta a püspöksüveget, felrántotta a fejére,

úgy iramodott tova. A tetszhalott pedig merev szemeivel

látta ezt a furcsa figurát s a felett 0I3' nagyon elvette a

nevetési inger, hogy felszakadt az idegeit leköt merevség;

felkaczagta magát az innens világra.

Épen egy ilyen nagy felindulás kellett a nagytisztelet

asszonynak, s ezt neki is megszerezte a macska.

Tudniillik, hogy a szomszédban kenyeret sütöttek. A te-

metési pompára aztán mind ott hagyták a beftött kemen-

czét : a macska ott kastaiikodott ; egy parázs ráragadt a

farkára, azzal ijedté})en felszaladt a padlásra ; ott volt a

sok száraz kukoriczahaj ; az egy perez alatt lobbot ve-

tett s mikor épen legjobban énekelnék a halott felett,

hogy por és hamu minden világi javunk : egyszerre csak

kiüt a háztetején a láng s a népség elordítja magát:

«tüz van l»

De már erre a szóra elfelejti a/- ember a tréfát! Nem
úgy értettük mi azt a por és hamuvá léteit, hogy most
mindjárt meglegyen ; hanem majd csak Ítélet napján

!
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ki csak bír ! mei-t ide ég a ház is.

El is futott az mind, diák, professor, esperes, s ott

hagyta valamennyi a halottat, a ki a koporsó fedelén

keresztül jól hallhatá a tzi lármát, hogy milyen nag}^

égés van a szomszédban ! Ha az ide átcsap, akkor o há-

romszoros halált szenved.

De bizony két jó léleknek mégis eszébe jutott a halott

is. Az egyik volt Veronka, a másik volt Ádám.

Veronka nem akarta elhagyni az anyját, Ádám pedig

Veronkát.

— Oh, édes Ádám, gyere, mentsük meg szegény anyá-

mat. Vegyük ki a koporsóból, vigyük el biztos helyre, a

hol nem ég meg.

— Megteszem azt Veronkám kedves, a te j(') szivedért.

De a mint odahajolt Ádám a megboldogultra, hogy ki-

emtje a koporsóból, a minek hirtelen lefeszítette a tetejét,

hát az csak egyszerre a nyaka körül fonta a karjait, hogy

a szegény Ádám majd nyavalyássá lett ijedtében s ö kiál-

totta most már igazán, hogy dtz van !»

De annál nagyobb volt az öiömsikoltozás Veronka

részérl, a mint a halottat feléledni látta ; nem ijedt

meg attól, hanem odarohant hozzá, s a míg a lábait ki-

emelte a koporsóból, százszor is összecsókolta azokat:

«oh én édes jó anyám! feltámadtál az én imádságomra!"

A halottaiból feltámadott beszélni ugyan még nem

tudott; de elég volt az tle, hogy élt. Nem is volt ez

nagyon discurálni való id ; mert már ugyan ropogott a

tz odakinn. Dallos hirtelen bebugyolálta a jámbor lelket

a szemfödelébe, a koporsó födelét újra helyére szegezte

(még akkor is tréfán járt az esze) s azután az ölébe vett

alakkal, meg Veronka kisasszonynyal keresztül tört az

eszeveszett sokaságon (mert mikor égés van, minden em-

ber elveszti az eszét). Nem ügyelt ö rájuk senki ; azt sem

kérdezték, mit visznek? Veronkának volt egy Mauczi

nénje, a Czegléd-utczában, oda vitték a jámbor teremtést,



az a jó lélek aztán megértve a dolgot, levendulaszeszszel

meg tárkonyeczettel addig dörzsölte a feltámadott hátát

és nyaka csigolyáját, míg lement róla a br, ellen])en

visszatért beszél életmüszerének teljes használata.

Na hiszen el lehet képzelni, hogy miket beszélt ez a

meg- és visszaboldogiilt lélek Manczinak, Veronkának, meg

Ádámnak? Alig tudták visszatartani, hogy ki ne rohanjon

és a tíz körmével le ne hiízza a brt megbántói arczáról.

Ádámot pedig ugyancsak keresték ez alatt mindenfelé.

— Föld nyelte el? víz nyelte el? Sehol sincsen a « nagy-

botos »

.

— Hát hiszen csak nem mehettem a selyem-tógámban

tüzet oltani ; vedé magát, midn végre elkerült. Akkor

aztán ki is tett magáért. Megmutatta, hogy mit tud ? ügy
járt az ég háztet gerinczén, mint egy Szent Flórián, s

bontotta szét az ég gerendákat s hajigálta le a földre.

A fecskendvel csak tet locsolták, hogy meg ne égjen a

zsarátnok között; de nem történt semmi baja; s félóra

alatt a diákság a nagy-botos lelkesít példaadása mellett

szétmorzsolta az egész tüzet, nem terjedhetett az tovább.

Meg lett mentve a professorék háza.

Arra aztán a harangokat is abbahagyták félreverni s

újrakezdték a halottra harangozást; a tzoltósereg me-

gint összealakult kántussá s azon kormosán, felgyürk-

zötten folytatá, a hol elhagyta

:

«Már elmegyek az örömben :

Paradicsomnak kertében

;

Lelkemnek üdvösségében.*

A közben föltették az üres koporsót: a kik emelték,

csak mondták: jaj de könny a jámbor! Nem csuda, hisz

egyszer sem lakott jól életében

!

És aztán vitték ki, folyvást biztatva útközben

:

«Menj el a nyugalom

Csendes éjjelébe,

.

A föld kebelébe

Közanyánk ölébe.

»



Az üres koporsót

!

Dallos Adinak kedve lett volna kiütni a kántus-prézes

kezébl a taktusütö kottatekercset s Jiagyot nevetni

közbe; de csak türtztette magát! Hadd kisérje a vas-

kalapos levett vaskalappal az üres koporsót ki a teme-

tbe ! Furcsa dolgok lesznek még ma itten

!

VIIL A BUCSUPOHAR.

A jó törkölyösiek a fölötti örömüket, hogy Dallos Adit

kaphatták meg rektornak, azzal igyekeztek kifejezni, hogy

küldtek neki egy átalag hegyaljait, egy nagyszer sonkát,

egy döböz túrót, meg egy embertelen nagyságú kenyeret.

Az meg már aztán minden erkölcs és vallás ellen való

vétség volna, ha a diák, a ki ennyi elemozsinát kapott

eltrné, hogy abl)ól holnapra csak egy felhörpenthet

korty, egy befaló falás is maradjon. Különben is ez

most búcsúpohár, Dallos Adi elmondhatja: «már engem

visznek !

»

Azon estére a kaiiiársak mind meg voltak hiva Ádám

szobájába egy kis kolláczióra s Nyaviga pajtás is. Nem
szabad itt haragot tartani. S ha van harag, arravab) a

pohár, hogy békítse ki.

De Nyaviga pajtás sehogy sem akart beleliarapni a

borba;

— Köszönöm alássan. Sohasem szoktam bort inni. \ alo-

jában nem veszi be a természetem.

Hasztalan szorította Dallos

:

— Mind nem ember az, a ki életében egyszer le nem

itta magát és szerelmes nem volt!

Nem kapaczitálta vele.

— Aztán nem bor az, hanem csak máslás ; ezt még a

töröknek is szabad inni.

Nem hiszi el neki.

Utóbb is a hazafiul érzelmeit kellett megtámadni.
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— Ezt a poharat a hazáért

!

Az egész confraternium ráhangoztatta : « Gaz, a ki nem

iszik a hazáért ! »>

— Már ha épen muszáj, szabódék Nyaviga barátunk s

nagy önfeláldozással a fejébe töltötte az els pohár bort.

(I Fenékig a hazáért ! Körömpróbáig a hazáért!))

— Vgy, hát, no

!

Az az els pohár pedig gonosz pohár, olyan, mint az

els csók: hívja maga után a másodikat.

— Ezt a poharat pedig a mi tisztelt professorainkért

!

« Gaz, a ki nem iszik a professorokért !

»

Nyaviga pajtásnak azt sem lehetett visszautasítani. Már

azzal megjött az énekel kedve, úgy, hogy beledalolt a

kardalba : Gyere be rózsám, gyere be ! Csak magam vagj'^ok

ide be ! Két czigány legény hegedül; Csak magam járom

egyedül !» Pedig infámis hamis hangja volt; be sem vet-

ték soha a kántusba.

A nóta után maga tartá oda a poharát a közös kan-

csó elé.

— Jó bor az, pajtás ! Soha sem ittam ennél jobbat.

— Hát rosszabbat ittál ?

— Kendesen odahaza, mikor senki sem lát, hehehe.

(Kezddik a részegség els állomása : az igazkimondás.)

— No barátim, indítá meg Dallos, ittunk azért, a mi
legfényesebb, ittunk azért, a mi legporosabb, most igyunk

azért, a mi leggyönyörségesebb : éljenek a szép leányok !

Nyaviga pajtás bevágta a harmadik poharat s utána

kiáltá

:

— És a szép asszonyok

!

(Következett a részegség útjának második állomása : a

szerelmetesség.)

— Kiváltképen a Zsófiák ! toldá Dallos Ádi.

— Csitt ! Döfé öt oldalba Nyaviga pajtás. Hát te is

tudod ?

— Hogyne tudnám? Hiszen magad mondtad.
— Mit? hog^' én a professornéba vagyok szerehnes?
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— Biz igen. Hiszen tiulod, mikor ott furulyáztál az

ablaka alatt, én meg ott akkompanyiroztalak hegedvel.

— Igen. Emlékszem rá.

Arra is emlékezett már, a mi meg sem történt.

— Jaj, csak meg ne tudnák

!

— Csak te ki ne beszéld. Legjobb lesz, ba most pro

forma iszol a húgáért : hogy elbolondítsd ket.

— Úgy van. Czimborák ! kiálta fel Nyaviga pajtás. Éljen

a szép Veronika

!

Arra kitört belle a nevetés teljes ervel. (Itt volt a

részegség harmadik állomása : a veszett jó kedv.) Oda-

borult Dallos Ádi nyakába, úgy röhögött: Nézd csak! prü-

hahiHahu ! De bolondok ! Kötni való bolondok. Gyere

:

valamit súgok a füledbe. Druhahaha ! Tartsd ide a füledet.

Prüsztihaha ! Nézd : ezek a részeg filkók mind azt hiszik,

hogy én a leányt szeretem
;
pedig a professornét szere-

tem. Kukrihihihiheheh

!

A czimborák rágyújtottak egy új dalra.

(Mfestuoso) Múlik, mint az árnyék, ez az élet,

Észre sem veszszük, hogy semmivé lett.

(Allegro) Hej bizony esztelen a ki búsul, mikor

Örömök közt mulathat és vigadhat:

Észre sem is veszi, elsuhan élete,

Elenyészik, mint az szi lenge köd.

Megszaporodik az életfonál

A kotyogó kebol kancsónál.

Fogj nosza kulacsokat,

Tölts tele finakokat,

A fekete bajokat

Öntstik le

!

E szomorú figyelmeztetés az élet mulandóságára aztán

oly mélyen hatott Nyaviga pajtás érzékeny lelkületére,

hogy egészen elkeseredett bele. A veszett jó kedv után

utolérte a részegség neg^yedik postaállomása: a siránkozás.

— Oh barátim. Oh kedves jó barátim, kezdé rá zokogva,

s sorba ölelte, csókolta vale mennyit. Ne Ítéljetek m(>g.
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A nagy indulati Látjátok: a szív csak szív marad. Hiszen

az ember nem béka, se nem tapló ! hogy mikor ma teme-

tik el a szeretjét, a hideg földbe, aztán estére már

vigadjon. — Ühühühüjejeje. Ne vigasztaljatok engem!

Ne vigasztaljatok! Nem kell nekem a ti vigasztalástok.

Menjetek haza. Én magam akarok sírni; bömbölni: <iOh

Tihanynak riadó leánya !» Takarodjatok haza.

— No nézd, hogy kerget ki a saját szobámból ! Kötdék

vele Dallos ; hát micsoda szeretöd halt meg neked, te ?

— Csitt: ordítá titkolózva, szája elé tett mutatóújjal

Nyaviga, Nem szabad kilocsogni, hogy kedvesem volt,

mert másnak a felesége volt ; a professorné. Meghalt. El-

temettük.

— Vigasztalódjál pajtás. Az nem az ifjasszony volt, ha-

nem az öreg asszony.

— Igazán ? He ? Nem a szebbik volt, hanem a csú-

nyábbik '? — De hát az már mindegy. Mikor én sírni

akarok, akkor nekem muszáj sírni ! Ha még nem halt meg,

hát akkor ezután fog meghalni. Oh oh oh ! Kedves bará-

tim, ha már itt vagytok, sírjatok hát együtt velem. Siras-

sátok ötét! De ne kérdezzétek tlem, hogy kit? Mondjátok

meg minden embernek az utczán, hogy sírjanak, bgjenek,

ordítsanak! De ne mondjátok meg nekik, hogy miért? —
Fáj, fáj, fáj ; fáj a szivem; fáj ! Fáj a szivem te éretted !

—
Fáj ! Mindjárt kirúgom ezt a földet alólam !

— Ugyan mit sopánkodol ? Förmedt rá Dallos Ádi.

Hiszen sohase szeretted azt az « asszonyi állatot !»

Ezzel az ellenmondással aztán keresztül lökte t a ré-

szegség ötödik fokozatán, a veszekedhetnémségen.

— Micsoda ? Mit mondtál ! Ordíta fel dühösen, s a ki

máskülönben oly szelid volt, mint a birka, most veszett

lett, mint a kakas, felkapott egy széket az asztal melll, s

azzal kezdte el Dallos Ádit üldözni.— Agyonütlek ! A falra

mázollak ! Megeszlek ! Nekem mondod, hogy nem szeret-

tem ! Porrá törlek ! Elfújlak !

De Ádi nem hagyta magát elfújni, elkapta a széklábat
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s kivette a lí:ezél)öl íi széket s aztán átölelve Nyavíga paj-

tást i/iiKis kiirjiiiMil, s/A'p gyöngéden ártalmatlanná tette

s aklvoi' azt.hi elkezdett hozzá nyájasan beszélni.

!)(• ludvcs j(') ])aitásom. Ne haragudjál rám. Hiszen

csak azt it licszcltcin : niei-t te még eddig csak titkoltad

V/A. M('o szerelmet sem vallottál annak a szép hölgynek;

pedig ha olyan nagyon szereted, meg kellett volna neki

vallanod, hogy megnyerhesd viszon szerelmét.

Xyaviü;a pajtás otthon volt mar : a részegség utolsó

állomásán, a bambaság állapotjában.

— Yiszonszerelmet ? Igazán? Angyal vagy 1 Ne egy

puszi! Gyere mindjárt. Gyere velem oda. Szép holdvilág

van. Eltted vallom meg neki, hogy én öt imádom,
— Hogy nem a Veronkát szereted, hanem ötét.

— Szeretem : és elveszem.

—
- Hát az urával mit csinálsz ?

— Azt megölöm

!

— De hátha nem akar az asszony a tit-d k imi ?

— Akkor elrablóm

!

— Az derék lesz.

— Derék lesz. Velem jösz. Ha nem jön, viszszük. Fel-

gyújtjuk az egész várost

!

— Az lesz a legjobb. Akkor a zsákmánynyal elmenekül-

hetünk; de hohó, megállj. Errl a tógáról rád ismernek.

Vedd fel az én jáponikámat. Tetejébe meg a köpönyegedet.

Ha cblicn iiu',ul;it, minden asszony beléd bolondul.

Az a japonika tudnillik tarka nagy pálraás kartonl)ól

készült, s azt odahaza Dallos Adi pongyolának viselte, a

miért Harangi professor dühös volt rá, hogy mit jár —
csak otthon is — komédiás ruhában ! TTiit még ha az

utczára veszi fel valaki

!

A fiatalság engedte Adinak végig játszani a kicsinált

tréfát, a mi hogy teljesen sikerülhessen, ketten elszalad-

tak elre nagjiiiszteletü Harangi és Tóbiássy urakat érte-

síteni felöle, hogy a rejtélyes lunátikus már megint a

házak tetején járkál.
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Tóbiássy professor úr ugj^an erre a hírre nagyot vont

a vállán, s azt mondta r-i, hogy bánja is , hisz ö úgyis

hiszi a lunátikus létezését, ismeri azt már könj^ekbl,

nem szükség a természet után is meggyzdnie létezése

felöl ; bizony lefekszik alimni. Els éjjel, hogy békével

alhatik megint. Se feleség, se leány a háznál. Veronka is

elment Manczi nénihez éjszakára.

De annál nagj'obbat ugrott a székérl Harangi professor

úr erre a hírre.

— Hol a botom ?

Furcsa gyógyszer a somnambulismus ellen

!

— Minek az a bot, lelkem ? kérdé Zsófia asszon}^

— Majd híre lesz annak, ne félj !

— Csak nem vaégy ki éjjel a házból ?

— Éjjel? nem éjjel? én megyek! S ha mindjárt ott

virradok is meg ; de meg akarom tudni valahára, hogy mi

hát az a kisértet, a mi két hónap óta lázadásban tartja az

egész békés város népességét ? kinek van passiója, mint

a macskának, a házak fedelén sétálni, mikor száraz az

uteza ?

— De lelkem, meghtöd magadat, s aztán megint cate-

chismust kapsz tle.

— Catarrhust ! Nem catechismust ! Mikor tanulsz meg
már egyszer distingválni ?

— De vigyázz, hogy meg ne fogjanak.

— Ugyan ki fogna meg ? hisz teli lesz bámész néppel

a piacz.

— Vigj^ázz, hogy a sárba ne lépj !

— Hiszen poros az út, és holdvilág van. Vigyázzak-e

még valamire ?

— Igen, hogy hamar hazajöjj, mert én félek idehaza

egyedül.

— Hát vedd el a rokkát és nem fogsz egyedül lenni.

Professor úr nem engedte magát tovább tartóztatni,

fogta nádpálczáját marokra és el-kirohant a holdvilágos

éjszakába, lunátikust fogni,

Jókai: Felfordult Tílág. 17



IX. A YESZEDEI.MES TMADO.

Zsófi asszony pedig úgy tett, mint a Iiogy mondva volt

neki. Bement a szobájába; meggyújtotta a mécsest, el-

vette a rokkát s hogy ne legyen egyedül, elkezdett fonni

és aztán a surrogó rokkahang mellett csenndesen dúdol-

gatta magában a leánykori fonodáit:

Leányok fonják a lenszöszt

:

Beszélgetnek egymást közt :

«Jajh, anyám, a fonás !

Nehéz a várakozás!*

Czipt veszek szülöttem :

Csak ne sirjál elttem !

«Jajb, anyám, jó anyám:
Nem az az én nyavalyám!*

Szoknyát veszek szülöttem :

Csak ne sirjál elttem!

•Jajh, anyám, jó anyám

:

Nem az az én nyavalyám I »

Zsófi asszonyon kívül ugyan még a Jutka is ott volt a

háznál ; de annak az a nyavalyája volt, hogy a mint be-

állt az est, ö rá nézve megsznt a világ világ lenni. Zsófi

asszony odaültette öt az asztalhoz elébb tollat fosz-

tani ; de menten elaludt ; Zsófi asszony tréfából tele rakta

neki tollszárral a leragadt szeme pilláit : az sem zseni-

rozta ; azután kiküldte a konyhába tengerit morzsolni

;

ott meg a véka eltt eldlt, a félig lemorzsolt kukoricza-

csutával a markában. Attól ngyan elhordhatnák az egész

házat a feje felöl, fel nem ébredne tle.

Zsófi asszony már az utolsó versét dúdolta a rokka-

dalnak

:

•Legényt hozok szülöttem :

Csak ne sirjál elttem

!

(Jajli, anyám, jó anyára

!

Ez ám az éu nyavalyám I»
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A midn egyszerre kopogtatás hangzik a konyha ajtaján.

A professor jött volna már haza ? Az lehetetlen ! hisz

csak az imént távozott el.

— Júj, ha a napamasszony jött volna vissza !

No «még)) nem az jött meg.

Dallos Adi elvezette idáig Nyaviga pajtást, itt a kezébe

adta az ajtó kilincsét, hogy csak rontson be bátran és egye-

nesen.

— Hát te nem jösz be ? Ahán ! Ertem ! Hogy a kedves

ne szégyenlje magát miattad ? Majd itt vársz addig az

ajtóban. Ha erszakra lesz szükség, hát majd hivlak

!

Azzal bement a folyosóra, s elkezdett a konyhaajtón

kopogtatni

:

— Ifjasszony ! Ifjasszony lelkem ! hallja-e ? Nyissa ki

az ajtót, hallja ! Letérdelek, úgy vallom meg neki a sze-

relmemet. — Ifjasszony, szivem! Nyissa ki kérem az

ajtót.

A rejtélyes kaparásra eljött Zsófi asszony s elállt a

szeme-szája, a mint ott látta térden állva a pálmavirágos

japonikában Nyaviga urat. Összecsapta a tenyereit.

— Nyaviga iir ! Mi a mente ! Hát magát mi lelte ?

— Semmi sem ; csak egy kis bort ittam.

— De azt látom.

— Hanem én magát azért szeretem.

— Ne mondja

!

— Osztén én magát elveszem.

— De már nekem van ám uram.

— Azt majd kegyes engedelmével megfojtom, kérem

alássan.

— Hát aztán mi lesz bellünk '?

— Magát meg elszöktetem.

— Hová az ördögbe ?

— A paradicsomba.

— De hátha én nem megyek magával ?

— Akkor elrablóm. Erszakkal elragadom.

— De hátha nem bú- velem ?

17*
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Nyaviga úr meg akarta mutatni, hogy bir s megra-

gadta Zsófi asszony kezét.

Persze, hogy a helyébl se tudta öt megmozdítani. Há-

rom olyan legény, mint ö, sem birt volna az igazi debre-

czeni fajta menyecskével. Nem szokták azokat elra-

bolni.

Ezen aztán végképen kétségbeesett a szerencsétlen sze-

relmes.

— Akkor én felakasztom magamat ide a kéménybe.

— Tudja mit, Nyaviga úr, most menjen haza és feküd-

jék le szépen, aztán majd holnap többet beszéljünk errl

a dologról.

— Nem ! Ma, vagy soha ! Jön ? Nem jön ? Ha nem jön,

— mindjárt felakasztom magamat. Itt erre a japonika-

zsinórra ni ! Már itt a nyakamon a zsinór. Már megyek,

már a kéményben vagyok; — most mindjárt lógok.

Szegény Zsófi asszony igazán megijedt : még felakasztja

magát itten valósággal! Mit csináljon vele ?

. Azt tette, hogy kifutott az utczára ; hátha valaki erre

meg3% a kit segítségül hívhatna.

Épen a kapuban találta Dallos Adit. Mintha csak hittak

volna.
d— Oh az Isten áldja meg ! Jöjjön csak, nézze micsoda

nagy bajom van.

— Mi baj van, nagytiszteletü asszony ? kérdezé Adi, az

ártatlanság semmit nem tudásával.

De meghallá ám a mély gordonkahangot Nyaviga úr is

a konyhában s kikiáltott.

— Gyere, pajtás, segíts !

— Jöjjön ! siessen ! vonszolá öt Zsófi asszony.

— Mit segítsek ? kérdé Adi tétovázva.

— Vagy elrabolni ezt a nymphát, vagy engem fel-

akasztani.

Ádám hidegvérrel jegyzé meg erre

:

— Furcsa állapotban van, Nyaviga úr.

— Gyere hát ! Segíts ! hiszen megígérted.
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— Mit Ígértem én a dominenak ? Hiszen van egy hete,

hogy nem is szóltunk egymáshoz.

— Hát a tanyán ? A te tanyádon

!

— Az én tanyámon ? Én most jövök a correpetitióról.

— Hisz ott ittunk együtt, te goromba

!

—
• Ittunk ? Én egészen józan vagyok.

— A hol megvallottam neked, hogy én ezt a nymphát

szeretem.

— Bizonj'os lehetsz felöle, hogy ha elttem ily tisztelet-

lenül beszéltél volna a professorné asszonj'ság felöl, ki-

dobtalak volna a szobámból, mint a hogy ki foglak dobni

most mindjárt innen.

— Engemet te ? A te testi lelki jó pajtásodat ? Hát nem
azt Ígérted, hogy segítesz az én Helénámat elrabolni

Menelaustól ?

— Vigyázz a szádra, vakmer ! vagy velem gylik meg

a bajod.

— Oh édes jó Dallos úr, szólítá öt a nagy tisztelet

asszony. Az Isten áldja meg érte, hogy védelmez. De csak

ne csináljon magának galibát miattam. Hiszen azt sem

tudja ez most, hogy mirl beszél.

— De azt veszem észre ! Még csak az volna hátra, hogy

azt is rám fogja, hogy én vezettem idáig.

— Hát persze, hogy te vezettél ide.

— No, nem mondtam ?

— Mered tagadni '? Hol van egy ágyú, hogy megljelek

vele ?

A tzhely mellett állt a máktör famozsár ; azt kapta

fel Nyaviga, Dallosnak irányozva az üreg száját, hogy

mindjárt leágyúzza vele.

— Csitt ! kiálta közbe Zsófi asszon}'. A professort hal-

lom köhögni az utczán ! Mindig itthon felejt valamit.

— A professor ! kiálta ijedten Nyaviga úr s erre a szóra

egyszerre nyaka szakadt minden vitézségének, eldobta a

vont csöv faagyút s rohant ajtónak, ablaknak: « Jaj, hova

bújjak el?» Aszázgallérú köpönyeget is ledobta nyakából.



— Fc4 a padlásra ! Tuszkolá öt Dallos.

— De nem tudok mászni,

— Hát pusztulj le a pinczcbe !

Padlás, pincze mind a konyhából nyilt. Dallos leterelte

a rémült pajtást a pinczetorokba, maga meg felkapta a kö-

pönyeget s egy perez alatt fenn volt vele a padláson ; mire

a profesBor betoppant, már hlt helye volt mind a ket-

tnek.

— Trifurcifer ! zsörtöldök a nagytisztelet úr. Itthon

felejtettem a perspektívát; pedig az a fdolog. Nem feküd-

tél még le, kincsem ? No hát hozd ki : ott van a thékál)an,

az a hosszú

!

S a míg az asszony beszaladt a szobába a távcsövet ke-

resni, az alatt, mint a féle gondos házigazda, széttekintett

a konyhában, a hol világos volt a holdfénytl.

— Ihol van ni ! a pincze és a padlás megint nyitva ! Oh
ez a gondatlan asszonynép. Mindent nyitva felejtenek.

Minden tolvaj bejöhet rajta, meg még rosszabb embe-

rek is.

Azzal nem restelte a fáradtságot, bezárta a padlást, pin-

czét, 8 nagyobb biztosság okáért még a kulcsaikat is eltette

a zsebébe.

— Itt van kincsem a respectiva ; szólt Zsófi asszony,

kihozva azt a hosszút.

— Perspectiva ! Mikor tanulod már meg. No most

servus. Sietek. Teli van a nép piaczczal. Akarom mondani

:

a piaczczal tele van a nép ! — (Aztán még egyszer vissza-

tér a kapuból.) Még sem jól mondtam : a népet egészen

megtöltötte a piacz

!

«No most már ereszszük ki foglyainkat.* Gondola

magában Zsófi asszony, s felkiáltott a padlásra : No Dallos

úr, lejöhet már

!

— Mehetnék ám ; de bezárt a professor úr s elvitte a

kulcsot. Hanem majd kimászom én a padlásablakon.

— De ki ne törje a lábát

!

— Nem most próbálom elször.
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Egy zuhanás s utána egy iramodás jelez, hogy

Dallos csakugyan szerencsésen megmenekült.

— Hát azt váljon nem csukta- e be ? kordé magában

Zsófi asszony, a pinczeajtóhoz sietve s úgy tapasztala,

hogy az is be van zárva.

Nyaviga úr onnan alulról beszélt fel, mint Hamlet

atyjának a lelke.

— Elvitte már a tatár az öreget ?

— Elvitte biz a professor a kulcsot.

— Hát már én hol megyek ki akkor ?

— Ha csak a kulcslyukon nem.

— Fölemelem a fejemmel a házat

!

— Tudja mit ? Feküdjék bele valami üres kádba s

aludja ki magát.

Nyaviga úr látta, hogy jó lesz íízót fogadni, s miután

több feleletet nem kapott a kérdéseire, lebotorkázott vala-

hogy a sötétben, ott megkapott egy üres hordót, abba bele-

dugta a fejét, hogy le ne rágják az egerek és elaludt, de

nem békével.

X. A HOLDDAL JÁRÓ.

A diákok elhiresztelték az egész városban, hogy ma
megint sétálni fog a lunátikus a kollégium tetején, mert

épen holdtölte van. Meg is telt piacz és utcza bámuló nép-

séggel. Minden ember sugdosta egymásnak^ hogy csende-

sen kell lenni, mert ha lái-mát hall, felébred, s leesik.

Mikor tizenkettt kondított a nagy templom óraütöje,

a suttogás élénkülni kezdett: minden ember felnézett a

magasba.

«Ni! Ahol jön, ni! Csitt! Csendesség! Nem kell be-

szélni! Nem látja kend ? Az ott ni! Látom! Jaj, ha leesik.

Pszt. Most megáll. Ni, milyen fehér a képe ! (Persze, hogy

fehér; mert be van kenve krétával, hogy rá ne ismerjenek.)

Hogy tud végig menni azon a keskeny párkányon ? —
Most mindjárt énekelni fog!
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A holddíd járó végig sétált a tetzeten, mintha csak a

sík földön járna. Köpönyeg volt a vállán s gitár volt a

kezében.

Lesétált egész a háztet széléig, hogy azt borzalom volt

nézni, ott azután leült s a lábait lelógázta a levegbe.

— No hiszi-c már kend, hitetlen ? szólt a sajtoskol'ii

az almáshoz.

— Jaj, inkább hiszem, csak a fejemre ne essék!

A rejtélyes alak hátravetette a köpönyegét és elvette a

gitárját, és elször is igen szépen elénekelt egy verset a

« földiekkel játszóból !

»

Hamis volt a zúzája; nem a maga hangján énekelt:

azon a szép bassus hangon, mert arról mindjárt ráismer-

tek volna ; hanem valami vékony falsett hangon, a hogy

a maskarák beszélnek.

No ez szép volt. Csakhogy mindenki ismeri.

Hanem aztán jött egy másik dal. Ez már új volt.

"Egyszer volt

Valahol, akárhol,

Egy holt, —
A ki szép volt, jó volt, vén volt

;

Még is megholt.

Pedig sohse danolt.

Annak egy hibliája volt,

A mely bankóval tele volt,

És egy veje volt,

Kinek nagy potroha vült.»

— Trifurcifer! Ez rólam szól! dörmögött nagytisztelet

Harangi úr s ug}'ancsak nekifeszíté a perspectivát, ha a

kréta alatt meg tudná ismerni az emberét.

Az pedig egyre-másra torzképeket fintorgatott, hogy

lehetetlen volt ráakadni az igazi ábrázatjára. Folytatá

pedig eképen

:

•(Tehát valamit megszagolt,

S vévé a bibliát s eképen szólt,

A mint napa kiterítve volt:

Napámnak már e könyv úgy se kell,
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Elvigyem-e emlékül ? iigy-e el ?

Magának így felel.

Mert a holt

Egy szót sem szólt.

Csupán a fényes hold

A szobába világolt.

Meglátta a hold,

Elmondta a hold,

Úgy volt : úgy volt : a hold !

»

(— Canis tota mater ! Dörmögött magában Harangi.

Hogy tudhatta ez azt meg, a mit csak én magam tudtam

a megboldogulton kívül ; én pedig el nem mondtam sen-

kinek.)

((Csitt! Silentium! Még többet is fog énekelni !»

A lunátikus onnan a magasból új nótát kezdett.

«Két szeme van az égnek :

Egyik a nap, másik a hold.

Az egyiket behunyja,

A másikat kinyitja

;

Csak úgy pislog a földre.

Mint cyclops félszemével.

Én nem tudom, minek néz

Nappal Árkádiára,

A sült tökök honára ?

Mit lát rajta, ugyan mit?

De éjjel ! ah az éjjel

Boldog szerelmesek napja.

Testvérem, oh ezüst hold

Tekints Árkádiára,

S mondd el, mit látsz te most ott?»

— No halljuk, mi bolondot fog most megint kigondolni "?

dörmögé Harangi úr.

A holddal járó felhangozta a gitárját s felállt a háztet

szélére s rákezdé az ismeretes nótára az új szöveget

:

((Kedves urambátyám, meg ne haragudjon.

Azért, a mit mondok, engem meg ne szóljon
;

Mert én megbántani nem akarom

:

Csak a mi igaz, azt én megmondom.*
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«Kedves iiraiiibátyáiunak van egy szép hiigíVjii,

Azt egy alamuszi vlegényuek szánja ;

De mig magát az utczán hordja a kánya

Otthon kiityáx'a bízva a hája.

»

<«Kedves urambátyám most is azt képzeli,

Hogy a kamasz, húga iránti szerelemmel vagyon teli.

Pedig azt az alatt a széj) menyecskéért a hideg majd kileli

Az igaz, hogy az éh koppot nyeli.

»

Harangi urat elöntötte az epe. Ez ö róla szól. Pedig még

hátra volt a negyedik vers — s ez volt a legszebb.

«Kedves urambátyám most is itt kóriczáz,

Pedig jobban tenné, hogyha otthon vigyáz

;

Mert míg gazda nélkül marad a ház

:

Padláson, pinczéu a tolvaj bemász !»

De már az több volt az elégnél.

— Megállj semmirekell Kákiisz ! ordítá el magát Ha-

rangi úr a néptömeg közül. Akárki vagy odafenn ! s rohant

botját suhogtatva a kollégium felé.

((Csitt! Mi az? Nem kell kiabálni !» csitíták minden

oldalról. « Mindjárt leesik, ha hozzászólnak !

»

— Hadd essék ! Törjék ki a nyaka. Palacsintává lapul-

jon. Ahol van ni ! Már szalad is ! Már mászik le a ház-

tetn! Megállj gazember, fölmegyek hozzád ! Elfoglak.

A jámbor sajtoskofa megczirógatta a nagytisztelet urat

s keresztyéni jó indulattal kérte :

— Édes drága professor úr! Ne mászszék fel arra a

falra !

« Jaj, fussunk innen! Mindjárt ránk esik!" sikoltozott

az asszonynép.

— Hadd essék ! Ide essék ! Lármázott Harangi úr.

Nekem essék kapóra. Úgy elütöm, hogy a pokob-a esik.

A lunátikus válláról csakugyan leesett a köpönyeg.

— Meghaltál ! kiálta rá Harangi úr, agyonütve a nád-

sinkóval a köpönyeget. — Hah. Csak a köpönyegje volt.
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De megállj. Errl holnap rád ismerek, kicsapatlak, ha az

apám fia vagy is.

De már most hová azzal a köpenyeggel ?

Ha bemegy a kollégiumba inquirálni, az alatt ki tudja,

mi történhetik odahaza '? Még is csak elébb való dolog

lesz haza menni : meglátni, hogy mi van a dologban ?

XT. DEUS EX MACHINA.

A míg nagytisztelet Harangi úr a tengernyi néptöme-

gen keresztül tudott furakodni, hogy a szabad utat meg-

találja hazáig: az alatt a lunátikus régen lejutott a földre

a maga bámulatos nyaktör utján, a mit, ha megmutat-

nának valakinek, azt mondaná, hogy nem igaz ; a kútnál

lemosta az ábrázatjáról a krétát s mire a prefessor úr

hazakerült, már akkor ott állt az kapuja eltt.

S még úgy tett, mintha észre se venné a közeledt,

háttal állt feléje. Koczkáztatta, hogy jót húznak végig a

hátán «servus humillimus)) fejében. De hát mit nem kész

az ember koczkáztatni, mikor szerelmes ?

Aztán meg bizonyos volt már arról Dallos Ádám, hogy

ezt a partiét nyeri meg : engedhetett egy-egy ütést az

ellenfélnek is.

A professor úr pedig megismerte t hátulról is. S való-

sággal az volt a köszöntje, hogy megragadta az ott ácsor-

gónak a gallérját minden teketória nélkül s betolta maga
eltt az utczaajtón át a folyosóra, onnan meg a konyhába

s ott magával szembeállította.

— Gyere csak, gyere ! Itt vagy most, megvagy most

!

Állj meg itten ! Hát mit ólálkodol te itten ? Mit állsz te

meg éjnek éjszakáján az én házam eltt '?

Dallos Ádám olyan ártatlan képet csinált, mint egy

birka.

— Hát kérem alássan, nem szabad én nekem a nagy-

tisztelet úr háza eltt megállanom ?
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— Szabad ? Nem szabad ? Nem az a kérdés. Haneui
hogy minek állsz épen ide ? Állhatnál a túlsó oldalra.

Háromezerhatszázhetvenhét háza van Debreczennek
;

mindenik elé oda állhatnál, miért állsz épen az én
kapumba '?

— Kérem alássan : a testimoniuomért jöttem.

— pjjszaka ! te

!

— Hát én azt gondoltam, hogy olyankor nappal van, a

mikor a professor úr az utczán sétál.

— Te ! Tán te is lunátikus vagy ?

— Hát a i^rofessor úr az ?

— Bomolj meg! Én nem vagyok az. Mit beszélt a luná-

tikus, he '?

— Ebbl secundát kapok. Nem tudok belle semmit.

— Köszönd ! — Hát ezt a köpenyeget ismered-e ?

— Nekem úgy tetszik, hogy ez a köpenyeg Nyaviga

uré.

— Elmenj vele

!

— Hiszen elmegyek.

— Nem mégy! Itt maradsz ! Minek jöttél ide ?

— Jupiter omnipotens ! Professor úr beczibál galk

romnál fogva, s aztán azt kérdi tlem, hogy minek jöttem

ide ? Kikerget, s aztán elállja az utamat, hogy ki ne me-

hessek.

— Ugye ? Maleferiate nebuló! pinczeablakon, padlás-

ablakon jársz keresztül-kasul, s a szegény Nyavigát páhol-

tatod el magad helyett; de most ki nem mégy innen, a

míg meg nem fogadod, hogy a húgomra nem veted többet

a szemedet.

— Nem értettem ; kérem alássan.

— Addig innen el nem mégy, a míg Veronkáról vég-

képen ünnepélyesen le nem mondasz.

— Hát akkor kívánok nyugodalmas jó éjszakát. Majd b

fekszem ide a tüzhelyi-e s reggel megizenem a dárdásnak,

hogy hozza ide az ebédemet. Szívesen itt maradok én akár

ítéletnai)ig.
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— Ember ! Homímciile ! Még annyira viszesz, hogy

káromkodni fogok.

S már morzsolta a nagytiszteletü úr a fogai között a

rettent átokformiilát a prosodiából.

«Sic dropax, anthrax, corax, cum smilace climax!»

(A mi oly irtóztató káromkodás, hogy lefordítani nem is

lehet.)

A nagy lármára azonban eljött a szobából a nagytisz-

telet asszony.

— No, az Istenért ! Mi történt ?

Mi történt ? Eivallt rá a fell)szített férj, oda-

tartva eléje a nyakánál fogva összeszorított corpus delictit.

Kié ez a köpönyeg ? asszony

!

— Ez a köpönyeg ? Hát Nyavigáé. Ki az ördög viselne

már ilyen hétgallérú köpönyeget más ?

— Akkor bizonyosan ellopta tle valaki.

— Az a valaki ügy látszik, hogy te vagy. Mert ná-

lad van.

— Ne beszélj ! Ne konfundálj még jobban ! úgy is fenék-

kel felfordultan áll a világ az agyamban.

— Úgy látszik ám.

— Hát te még is itt állsz ? rivallt a nagytisztelet úr

1 )allosra.

— Hiszen azt tetszett mondani, hogy addig el ne men-

jek, míg Veronka kisasszonyról le nem mondok. Én ma-

rasztalásnak vettem.

— Nem azt mondtam ! Azt mondtam, hogy mondj le

róla s aztán vigyen a garabonczás.

— De ugyan, nagytisztelet uram, miért haragszik én

i:'im olyan nagyon ?

— Ha tudni akarod, hát pro primo azért, mert iszol.

— Ha szomjazom.

— De bort iszol.

— Ha bort szomjazom.

— De sokat iszol.

— Ha sokat szomjazom.



— Sileas! — Pro seenndo : mert éjjpl kijársz a kollé-

giumból.

— Ha nem tudok aludni.

— Silentium ! Pro tertio : Tarka ruhában jársz, a tógát

nem viseled.

— Megbecsülöm, hogy ne szakadjon.

— Pro quarto : Mert pipázol.

— Csak fogfájás ellen teszem. A doktor narcoticumot

príBscribált.

— Pro quinto : Leányok után jársz.

— Csak egy után járok.

— No hát : ezeknek áz összesége az, a miért én tégedet

nem szeretlek és elvesztenélek egy kanál vízben.

Most aztán a nagytisztelet asszony is beleszólt a perbe.

— Miért van tehát, hogy ugyanezen hibákat meg a te

különösen pártfogolt kegyenczedben nem tudod észre-

venni?

— Kicsodában ?

— A szépséges Nyaviga úrban.

— Nem értek semmit. Az egészen más ember. Az nem

iszik soha.

— Nem többet a soknál.

— Nem jár ki a kollégiumból éjszakára.

— Csak haza se megy éjszakára.

— Nem visel papagáj uniformist a szobájában.

— Hanem az utczán.

— Nem jár senki lán3'a után.

— Csak a felesége után.

— Most mindjárt káromkodni kezdek: « quadrupedantc

putrem strepitü quatit ungula campuui !

»

— Jaj, csak olyan csúnyákat ne mondjon elttem

!

— Hát te is az eszemet akarod elvesztetni velem ?

Vagytok-e még többen, a kik ellene tanúbizonyságot

tesznek ?

A pinczeajtón türelmetlen dörömbözés hangzott s Nya-

viga úr fojtott hangja.
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— Eres25szenek ki ! Hallja ! Ki van itt ? Ereszszen ki.

— Úgy látszik, hogy még többen is leszünk, monda
gonoszkodva Dallos Adi.

— Mi az itt ? Ki az itt ? A pinczében ? Átkozott lunáti-

kiis ! Megmondta ! Gyere el malefice !

A nagytiszteletü a botjával verte a pinczeajtót,

Nyaviga úr meg alulról az öklével: a mi igen szép

muzsika volt,

— Hát nyisd ki neki a pinczeajtót, mert bezártad

!

Figyelmezteté férjét Zsófi asszony,

— Vagy úgy ? — Professor úr kinyitotta a zárt a

pinczeajtón.

Arra a felemelked csapóajtóval együtt egy rémalak

nyomult fel eléje a mélységbl, a kinek kalap helyett egy

üres hordó volt a fejére húzva,

— Quis hominum ? Ki vagy ember ? rivallt rá a pro-

fessor úr, türelmetlenül kopogtatva botjával a furcsa fa-

fövegre.

Arra a sajátságos látogató leemelé a fejérl a hordót,

mint valami kalapot s köszönt vele :

— Alászolgája.

— Ah. Per Deos immortales ! hkölt vissza a professor

úr. Ne izéljen Nyaviga úr. Mi lelte az urat ?

— Semmi sem kérem ; magyarázott Nyaviga úr enge-

detlen nyelvvel ; csak egy kis máslást ittam.

-— Domine bort ivott ?

— Nem, kérem alássan : a máslás nem bor.

-— Hogy jött domine ebbe a hordóba ?

— Nem tudom, kérem alássan, ügy tetszik, mintha én

volnék ama Diogenes.

— A lunátikus tudta, hogy itt van s maga nem tudja,

hogy hol van! Nyaviga úr! Ismer az úr engemet?

— Oh igen is : nagyon örülök, hogy van szerencsém

szegény házamnál.

— Legyen esze az úruak ! Ez nem az úr háza

!

— Nem-e ? Hát akkor senkié sem ! Akkor vad ház !



— Nyaviga úr ! Az úr részeg ! — Nem. Az úr nem

részeg ; meg van mérgezve. Intoxicálva aleohollal ! Valaki

megétette, st megitatta, hogy félrebeszéljen. Ismerjen

rám ! Én vagyok a professor ! ez meg itt a feleségem.

— Ugy ? Maga a professor, a kit én meg akarok gyil-

kolni ; a meg a felesége, a kit el akarok rabolni.

— Jupiter bieornis Ammon ! Ez az ember megl)olondu]t,

— Csak megrészegedett. Igazitá ki Zsófi asszony,

— Igazán ? monda a prefessor úr, haragját lecsilla-

pítva. No úgy fektessétek le szegényt : hadd aludja ki a

krapuláját. Az emberi gyarlóságok iránt elnézöknek kell

lennünk. Errare humánum est. Nihil humani a me alie-

num puto.

— S ilyen embernek akarod te a mi Veronkánkat adni '?

— Oh az nem tesz semmit. Az ilyen dolgon minden

embernek át kell egyszer esni. Mentül elébb, annál jobb.

Én is voltam . . . vagy mit mondok : — lehettem volna.

Azért türelmesnek kell lenni mások iránt. Úgy. Édes

Nyaviga úr. Csak ide tessék a hárságyra. így ni. Tegyek

eg}' vánkost a feje alá ? Be ne keverjük ezt a szép tarka

ruhát.

Nyaviga urat csakugyan lehúzta a feje a hárságjTa.

— Itt a köpönyegje. Takarózzék be vele. Ezt is a luná-

tikus ejtette le.

— Vigyék el innen azt a dézsát ! mormogá Nyaviga úr ;

a «lunátikus» szóról az jutván eszébe, nehogy talántán

megint egy dézsa vizet állítsanak holdkóros csapdául az

ág}'a elé, mint a minap.

— Azért Veronka mégis az ö felesége lesz ! végzé a

nagytisztelet úr, nag^-ot toppantva a lábával és a nád-

pálczával nyomatékul.

— Hát fogadjunk, hogy nem lesz ; ungorkodék Dallos

Ádi.

— Nem hallgatsz ? Az lesz, ha mondom. Megeszlek, ha

még egyet szólsz !

— Hát már most mért haragszik rám professor úr ?
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Hiszen nem csak én iszom bort
;
(csakhogy én gyzöm),

nem csak én éjszakázom a kollégiumon kívül
;
(pedig bizony

sehova sem jártam, mint ide, az alá az ablak alá). Tarka

ruhája is van másnak is: s még is amazt akarja boldoggá

tenni ?

— Miért ? Hát azért. Mert ! Semmi gondja rá kendnek.

(Már mikor « kend »)-nek nevezett valakit, akkor nagyon

haragudott.)

Zsófi asszony pedig kezdett sírva fakadni.

— Annak az embernek, a ki engem így meggyalázott,

akarod te Veronkát adni ?

— Épen azért, hogy többet meg ne gyalázzon. Ha ma-

gának lesz felesége, lesz vele baja elég, hogy nem ér rá

a másé után járni, Similia similibus.

— Igen. Simia simiabus ! Mit tudom én, hogy mit

tesz az ?

— Én pediglen appellálok ! monda hatalmaskodva Dal-

ios Adi.

— Te appellálsz ? Hová appellálsz ? Én vagyok itt biró,

hóhér és pap egy személyben : elitéllek, felakasztlak, el is

temetlek

!

— Nem engem, professor úr.

— Nem téged ? Hát ki szabadít meg téged ? Ki paran-

csol még ennél a háznál ?

— Hallgassa csak ! Mi csoszog odakinn a folyosón ? Csisz-

csosz, csisz-csosz

!

A rejtelmes csoszogás egyre közelebb jött : csisz-csosz,

csisz-csosz.

Mindenki elnémult s várakozva tekintett a nyitott

konyhaajtó felé, melyen besütött a tele holdvilág.

A holdfényben a megboldogult Tóbiássyné alakja jelent

meg, halotti köntösben s felemelt mutatóujjával megfenye-

get a konyhában levket*. A másik kezével pedig Veronka

leányát tartá magához ölelve.

— Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene ! ne hagyj el

!

rebegé megrémülve a professor úr.

Jókai: Felfordult világ. 18
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— Jaj ! a napamasszony lelke ! sikolta Zsófi asszony, s

a kötényét az arczára takarta, hogy ne lásson.

A rémalak pedig megszólalt sírbolti hangon.

(I Emberek ! Halandók ! Visszajöttem hozzátok egy szóra.

Ide hallgassatok rám. Ezt a leányt nem adjátok máshoz,

mint Dallos Ádámhoz ; vagy elviszem öt magammal. —
Te vöm uram, add vissza azt a bibliát, úg^-, a mint elvet-

ted ; mert különben harmadnapra meghalsz.

«

— Jaj, már adom! Benne van minden!

«Te nagy hypocrita, Nyaviga, eltakarodj innen s többet

be ne tedd a lábadat ezen a küszöbön !» folytatá kísérteties

hangon a hazajáró lélek. «Te pedig Zsófi leányom, ne

rettegj tlem, hanem gyere közelebb hozzám : nagy dolgot

mondok tenéked.))

Zsófi asszony reszketve engedelmeskedett a túlvilági

parancsnak. Elment az ajtóig, nagy remegés közt.

Ott azután a maga természetes hangján szólalt meg a

megdicsült lélek

:

— Hát azt mondom neked, hogy rakj tüzet és fzz

vacsorát, mert két nap óta nem ettem.

Ez a fölfedezés, hog.y a más világon nem adnak enni,

egyszerre megfordítá az egész kedélyállajjotot. Zsófi asszony

sikoltva borult napaasszonya nyakába, s össze-vissza csó-

kolta, a hol érte ; Harangi úr szaladt a bibliáért, s nagyon

szelíden kínálta meg vele ; hogy csak biztosság kedvéért

vette magához ; Dallos Ádi sietett neki kezet csókolni s

tévedésbl a Veronka kezét csókolta meg ; még a Böske is

elmászott a sutból, s a mint szemét két ököllel életre

dörzsölve, megíjíllantá a feltámadottat, rohant a cseh-

pampuska-süthöz s elkezdte azt hamuval dörzsölni : az

jutott eszébe, hog}' a nagytisztelet asszony a halála eltti

napon épen azért bubolta meg, hogy a csehpampuska-sütö

piszkos volt.

A feltíímadottat aztán })evezették nagy örömmel; a-

Manczi néni is elkerült s megkísérté érthetvé tenni a

Harangi-család eltt a történteket ; azonban nagy hamar
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kivette a szájából a szót a megdicsült, s többet vissza se

adta neki ; hanem elmondta maga a vele és körülötte tör-

ténteket, bebizonyítva, hogy a nyelve tökéletesen életre

tért ; a mikre Harangi professor úr fejcsóválva monda

:

hogy mind ez logice ugyan lehetetlen, de physice úgy
látszik, hogy mégis lehetséges. Meg nem fogható; de

kézzel fogható.

Egyszer aztán kinyilt az els szoba ajtaja, s ott állt

Tóbiássy úr a porköpönyegben, a mit hálókabátnak

használt.

— Meddig fog még ez a nagy lárma tartani idekívül ?

Már az igaz, hogy mikor három asszony egyszerre be-

szél : az valami.

Mindenki sietett neki mondani egyszerre, hogy ime

jöjjön és csodálkozzék : eltemetettnek hitt felesége feltá-

madott és hazajött.

— Ez physice lehetséges ; de azért logice nem következik

belle, hogy engem is fellármázzanak, mikor alszom.

— Hát te nem is örülsz, hogy feltámadtam ?

— Jó, hogy siettél vele ; mert ha késel, még meghá-

zasodom.

— Hát meg sem csókolsz ?

— Nem szoktam a konyhában csókolódni.

Azzal visszahúzta a fejét a szobába s betette maga után

az ajtót, nem bánva akármit adnak is enni a szegény más
világról hazatértnek.

— Jaj, édes napamasszony, monda Zsóíi asszony; de

örülök, hogy hiába sirtam.

— Hallják ! menjenek már a pokolba, hadd aluszom

!

Ez a goromba szó Nyaviga úrtól jött onnan a hárs-

ágyról.

Ezt aztán Harangi professor úr nagyon megrestelte.

— Cape lectisternium I kiálta oda Dallosnak. Annak
se kellett kétszer mondani. Megkapták ketten kétfell a

hársnyoszolyát s vendégestül együtt úgy kitették az ud-

varra, hogy a lába sem érte a földet.

18*
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No már most csakugyan Dallos Adié maradt a világ.

— No fiam, Adi, monda To})iássyni! asszony ; már most

ha egy esztendeig jól viseled magadat, semmi szavam

ellene, hogy Veronkát elvehesd.

— Nem lehetne annak az esztendnek felét Yeronkára

átraházni ? alkudozék Adi, a mibe Veronka is beleegye-

zett volna.

— Nem, gyermekim. A gyász esztendt ki kell töl-

tenetek.

- Meg atörkölyösi próbaesztendt. Teve hozzá Harangi

professor úr. A míg a törkölyösiek a rectoriát állandósít-

ják : a mit meg kell érdemelni.

— Meg lesz érdemelve ! ütötte mellét Adi.

— Már most csak azt szeretném tudni, hogy ki volt az

a lunátikus ? scrupulosuskodék a professor úr. Mert ha

physikai szempontból veszem a dolgot, a ki els bassista,

az discantot nem énekelhet; a ki itt az én kapum eltt

ácsorog, az a kollégium tetején ugyanakkor nem sétálhat,

akkor nem te voltál a lunátikus. De ha logikai szempont-

ból veszem a dolgot, a ki a biblia történetét megénekelte,

az nem lehetett más, mint a ki azt napamasszonytól meg-

hallotta, s a ki a Nyaviga casusát megénekelte, az nem
lehetett más, mint a ki t idehozta : akkor mégis te voltál

a lunátikus.

- Akárki volt, akáraii volt, biztosítá Dallos Adi ; mán
túl neni lesz Debreczenben lunátikus.

— Aztán te se járj ide többet a padlásablakon keresztül.

S azzal temessük el az egész lunátikus históriát.

El is temették egy kis jó friss vacsorával, mely különö-

sen a szegény megboldogult léleknek nagyon jól esett.

Azzalmindenki meglévén elégedve, kiki nyugalomra téré.

Tóbiássyné asszonyság is megtért a maga jogos biro-

dalmába.

Mi eltt azonl)au hitvesi uyoszolyájalja le tenné vala

fejét, a másik társnyoszolyából felemelé a magáét a nagy-

tisztelet élettárs ez üdvözl szóval

:
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— Lelkem ! A temetési költségeket, minthogy hiába

tétettek, aztán nekem meg fogod téríteni.

— De majd beszéljünk holnap az almamuskátlik tör-

ténetérl : felelt neki Jutka asszony.

Erre aztán hirtelen fejére rántá a dunnát a nagytiszte

-

letü úr s dehogy szólt többet.
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AMIEANI.

Tízezer rubel volt az ára Amiraninak, a mit valósággal

lefizetett érte a szukumkalei bazárban ö kegj^elmessóge,

Nozdrominoff Sergievics Alexei ; s azt az árt testvérek kö-

zött is megérte. S akárki megtekintette légyen, azt meg
kellett vallania, hogy nem volt értékén túl fizetve, — ha

szakért volt.

Amirani azonban nem volt valami telivér arabs verseny-

paripa, hanem igen is a legszebb telivér georgiai rabn,

a minvel csak valaha a szukumkalei leánybörzén

hausse-ra speculáltak.

De a szakért nem csak a külszín után ítél ; mert hiszen

a milyen különbség van ló és ló között, olyan van leány

és leány között is. Még a formás ábrázat, a sr tömött

haj, a deli termet nem teszi meg; hasonlatost két három
ezer rubelért is lehet kapni, a ki csak erre néz. Ami-

rani, a mellett, hogy nagyon szép volt, mindenféle tudo-

mányhoz értett, a mi csak a fehérnépet kellemessé teszi.

Tudott énekelni, csábtánczot járni, mesélni, hízelkedni, s

a mi a legfbb dolog, tudott sütni, fzni, a hogy semmi
hires szakács nem volt képes. A mióta t megvette Noz-

drominoff Sergievics Alexei, még egyszer olyan vastagra

hízott, pedig azeltt is elég kövér volt. — Különösen föl-

séges valami volt az az ital, a mit a szép rabn destillált,

s a mit a görögök ugy hínak, hogy «galacton papadon

»

(paptej), csakhogy ebbl a paptejbl nem jó egyszerre

sokat inni, mert az ember könnyen a « papzsák »> -ba juthat

tle.



Ennélfogva soha se is l)ánta meg Xo/drominoff, hogy

Amiranit megvette, s dobroveliskovkai kastélyában olyan

hatalmat adott neki, mintha ö lett volna ott az igazi iir-

asszony.

Mert a sokszor említett fúrnak a Bug és Dnyeper kö-

zött volt a birtoka, iszonyú nagy terjedelm föld, tele

gulyával, ménessel, meg valami negyvenezer lélekkel, a

kik az ö sajátjai voltak. Ott lakott ö mindig a jószágán és

egész életében nem tett mást, csak vadászott.

Egyszer a szép Amirani azt kezdi észrevenni, hogy az

ö urának nem izlik sem étel, sem ital. Hiába kinálja a

drága jó galacton papadonnal ; még csak hozzá se szagol

;

vadászni sem megy ; hanem csak fekszik nagy búsan a

medvebrön és keserveseket sóhajt.

— Mi lelt, édes jó uram ? kérdi tle a szép Ami-

rani ; tán bizony valami bajod van ? Nem iszol egy kis

paptejet ?

— Dehog}^ iszom én paptejet ! Aztán hogy ne volna

bajom, mikor az átkozott «pereczes legény»,akimost ber-

ezeg Mencsikoffnak hivatja magát, azt a bolondot álmodta,

hogy idehozza a czárnt erre a mi vidékünkre kéjuta-

zásra ; aztán csak ide ir rám egy levelet, hogy hirtelen csi-

náltassak utakat a birtokomon keresztül, s aztán gondos-

kodjam mindenféle ünnepélyekrl, hogy a czárn jól mu-

lassa magát ; s aztán mindjárt el is rendeli, hogy miféle

ünnepélyek legyenek azok. Legyen egy gazdasági kiállítás,

egy operai eladás, meg egy rózsakirályné-ünnep. Megüt

a guta ! Hiszen utat még csak tudok csináltatni, ha neki

állítok tízezer parasztot. Erdm is van elég, hogy kész

terebély fákkal végig ültessem alléénak az uj csinált utat.

Ácsot is találok annyit, hogy színházat, bazárt nagy hirtelen

összeüttessek : de honnan a pokolból vegyem a belevalót ?

— No csak ne epeszd magadat olyan nagyon, édes

uram ; monda a szép Amirani ; lássuk csak, minek kell

hát megtöi-ténni a czárn tiszteletére '? hát ha én tudnék

rajta segíteni.
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— Hát legelször is kell egy gazdasági kiállítás. A czár-

nö nagyon szereti a majorságot. Be kell mutatni, milyen

nagyszer tehenészet van berendezve a Bug és Dnyeper

között. Hát hiszen gulyám van elég, de én még soha se

hallottam hirét, hogy a tehenet egyébre tartanák, mint

hogy borjut neveljen s a mi túrót a mi pásztoraink csinál-

nak, ha abba ö felsége belekóstol, soha többet erre a

vidékre nem jön. Én magam Angliából hozatom a sajtot

az asztalomra. Aztán még ez nem elég; hanem azt kivánja

tlem a « péklegény »>, hogy egy ügyes, csinos majorosn

álljon felsége elé s köszöntse fel t az egész parasztság

nevében s aztán ö felsége eltt süssön-fzzön nemzeti éte-

leket s azokból felségét hódolatteljesen kinálja meg. No
már azt csakugyan szeretném látni. Hogy az én ancsáim

közül melyik teszi azt meg, hogy ha hat ökörrel oda birom

vontatni a czárn elé, ott megálljon s az els szónál el ne

nevesse magát, s aztán világgá ne szaladjon. Azt a stsi-

levest pedig, meg azt a málé-pogácsát, a mit az én ancsáim

kotyvasztanak, dagasztanak, ugyan ne kivánja felsége

megízlelni: ha csak szent fogadása nem tartja a kazáni

boldogságos szznek penitenczia fejében.

— Ne búsulj semmit, édes uram, monda a szép Ami-

rani; — bizd te ezt egészen én rám, majd berendezem én

az egész majorságot, hogy azt gj^önyörüség lesz látni, s

aztán magam leszek benne a majorosn. Felköszöntöm én

a czárnöt igen szépen, s a mit én sütök-fzök a számára,

tudom, hogy még a körmét is megnyalja utána.

Nozdrominoff Sergievics Alexei nagyot könnyebbült erre

a biztatásra, s keble tágulása végett egyet eresztett a

szíján.

— No de következik a nagyobb baj, folytatá tovább.

Azt parancsolja a « zsemlyesüt », hogy én itt a czárn
tiszteletére operát, baUetet rendezzek : hadd lássa, mily

magas fokon állanak a Bug és Dnyeper között a mvészi
igények. Teringettét is : az én muzsikjaim még nem vitték

tovább a zenészetet a dudánál, a balletet pedig a medve-
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tánczoltatásnál : lehetetlen, hogy ezekben ö felsége teljes

megelégedését találja. Összeszedetem a kántorokat, hogv
tanuljanak be valami éneket; a khonis csak kikerül, kivá-

logatom a leányok közül a tenyeres-talpasokat, azok majd
megtanulnak tán féllábon állni s meglesz a ballet-corps

:

de hol veszek hozzájuk primadonnát, meg ballerina asso-

lutát ?

— Hát nem vagyok-e én itten ? szólt mosolyogva a

szép Amirani. Nem tudok én énekelni és tánczolni ?

— A már igaz, mond Alexei Sergievics ; csakhogy te

már másra ajánlkoztál. Azt mondtad, hogy majorosnönek
állasz be.

— No az lesz az egyik nap. Másnap már nem lesz a

majorosnöre szükség ; akkor fölveszem az énekesni, meg
a tánczosnöi jelmezt, s meglátod, hogy kiteszek ma-
gamért.

— De hátha a czárnö rád ismer ?

— Csak bizd te azt rám, édes uram, az én mestersé-

gem az,- s meglátod, hogy nem sülök bele. Tudom én,

hogy hogyan kell valakit elbolonditani

!

— Azt tapasztalom !
-— sóhajta Sergievics Alexei ;

—
hanem csak megnyugodott a biztatásban s még egyet

eresztett a sziján. Gondold meg azonban, hogy a czárnö

kiséretében nagyszámú udvaronczok is jönnek, a kik kü-

lönösen a komédiásnök irányában rendkívül szemtelenek

és tolakodók.

— Ne félts te engem ! Száz udvaroncztól sem ijedek én

meg . . . Olyan leszek, mint egy ördög.

— No azt elhiszem. Hanem hát most jön a legkemé-

nyebb dió ! Ez a kalácsvesztegetö legény, a kit most Men-

csikoff berezegnek titulálnak, végül azt követeli tlem,

hogy rendezzek egy népünnepélyt, a hol a környékbeli

legHzel)b és legerénj^esebb hajadon, mint rózsakirálynö

megkoronáztassék. Soha sem hallottam ilyen bolondot!

Hiszen a mely hajadont én már ismerek, az már nem
lehet erényes; a melyeket pedig nem ismerek, azokról
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hogy tudom, hog\' ki milyen erényes ? Hol vegyek én a

czárnönek rÓ25sakirálynöt ?

— Kisegítelek én, — monda a szép Amirani ; — leszek

én rózsakirálynö.

Nozdrominoff elbámulva kiálta fel

:

— Te ! Az erény mintaképe ! Az ártatlanság bálványa

!

Egj'ik nap ördög, a másik nap angyal ! Este komédiásn,

reggel rózsakirálynö '? De ha megtudja a czárn, hogy igy

bolonddá tettük, lehuzatja a brömet.

— Ne félj semmit, Sergievics Alexei. Asszonyi tudo-

mány ez, s én értek hozzá.

A legels feladat volt tehát a czárn tiszteletére egy új

várost építeni a sivatag közepén. Elég id volt rá hagyva,

hat egész hónap. Az alatt csak létre lehet hozni, orosz

akarat mellett, egy derék nagy várost, tágas, egyenes

utczákkal, a piaczán emeletes épületekkel. Fa és k volt

hozzá elég; ember pedig, a ki robotba dolgozzék, még
elegebb. Az új várost elnevezték Vozneszenszknek. Lakosa

is lett a városnak elég. Nozdrominoff birtokaiból összehaj-

tották a jobbágyokat a városba, beköltöztették az új há-

zakba lakóknak ; a kinek a háza fölé kiakasztották a szabó-

czimert, az szabó lett, a kit megtettek csizmadiának, annak

ahhoz a mesterséghez kellett értenie.

Paloták is emelkedtek az új városban. Egy az operai

eladásra, egy a mindenható miniszternek, egy pedig a

czárn számára.

Nozdrominoffnak tudtára volt adva, hogy a czárn azt'

szereti, ha a palotája körül kert van : angol kert, terepély

fákkal ; legkedvesebb fái a platánok, aztán meg a bigno-

niák és pavlovniák, a miket ez égalj alatt télire tettül-

törzsig be szoktak kötözni pokróczczal, annak tetejébe

zsupköteg jön ; a töveiket pedig vastag trágyaborítékkal

szokták rizni a megfagyástól. A czárn igen kellemesen

érezné magát meglepetve, ha egy ilyen parkot találna a

palotája körül, melyben három napot szándékozik el-

lölteni.
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Hisz oz legkevesebb! Volt Nozdrominoff urnák egy édes

testvére, a ki azt a bolondságot követte el, hogy a lengyel

forradalom alkalmával több lengyel menekültnek vendég-

szeret szállást nyitott a kastélyában. Ezért azután öt

magát is számzte az orosz kormány s a birtokai kezelését

íi Ijátyjára bizta. A számzöttnek volt egygj'önyör parkja,

mely csupa platán, pavlovnia és bignonia-fákból állt ; azt

ö nagy gonddal ápoltatta : az volt a legnagyobb gyönyör-
sége, A bátya neki állított egy pár ezer embert a testvére

parkjának, kiásatta nyár derekán a pompás virágtermö fá-

kat s szekérháton elhordatta az új Vfirosba, Vozneszenszkbe,

s ott a ezári palota körül elültette, éjjel-nappal öntöztetve

a töveiket, hogy üdén maradjanak, a mig a ezárnö meg-

érkezik.

. Azután az egész környékbl felhajtatták a gulyákat, ki-

szemelték közülök a legszebb teheneket s azokkal megtöl-

tötték a város körül elszórtan épült majorságokat. A néj)

közül pedig kiválogatták a legszebb leányokat s azokat

beállították majorosnknek. Amirani volt valamennyinek

a l)otanitó mesternje.

A mely leánynak kicsin}' lábai voltak, azt megtai*totta

Amirani tánczosnönek, s a melyiknek szép hangja volt, az

énekesn lett. Betanultak szépen mindent.

Még pedig a vadparasztok, a kiket a pusztáról hoztak

be, sokkal jobban betanulták a maguk szerepeit, mint

Xoz(h-ominoft" Sergievics a magáét; mert ö, akinekaczár-

nt kellett fogadni az új városkapujánál s ott egj' nagy

ezüst tálczán sót, kenyeret és egy billikom bort adni át a

felségnek : elfelejtette, hogy állványon áll, nagyot lépett,

elbukott, megharapta a nyelvét, elejtette a tálczát, végig

öntötte a veres borral a czárn fehér ruháját, s azután

akkor, a mint a miniszterrel egyszerre kapott a földreesett

l)illikom után, összeütötte vele a homlokát s erre a helyett,

hogy a czárnönek szóló üdvözlethez kezdett volna, azt

mondta a miniszternek, hogy « ördög bújjék az apád lel-

kébe, te nagy ló

!

»
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Szerencséjére ott állt a háta mögött Amirani, a ki nagy

hirtelen felvette, a mit ö elejtett, még a beszédet is s azt

a saját magáéval összerakva, olyan kellemes módon pre-

zentálta a ezárnönek, hogy azt egészen kiengesztelé.

A czárnö csak a leöntött fehér ruhájáért látszott még ked-

vetlennek lenni. Amirani ezt észrevette, s minthogy ö is,

valamint a vele jött majoros leányok mind tiszta fehérbe

voltak öltözve, fogott egy kupa vörös bort s azzal mind a

saját öltözetét, mind a társniét ugyanazon az oldalon, a

hol a czárnö ruhája foltot kapott, végig önté, úgy hogy

egyszerre divattá vált Vozneszenszk városában a szeren-

csétlenségbl támadt veresbor-folt a ruhán, a mi ö felsé-

gének annyira megtetszett, hogy a szép Amiraninak meg-

csippenté érte az orczáját.

Ugyanezt a kitüntetést a miniszter is ismételé, a mit

egyébiránt Sergievics elengedett volna.

Sergievics számára ekképen már biztosítva volt a Szent-

Anna-rend negyedik osztályú keresztje.

Amirani aztán körülvezette a czárnöt az egész udvari

kísérettel együtt a pompás majorságokon, melyek e tar-

tomány' gazdagságát és kultúráját hirdetik; megkóstoltatta

felségével a frissen fejt tejet s a tiszteletére készült saj-

tot (a mit, köztünk mondva, Svájczból hozattak), s oly

okosan beszélt, mintha teljes életében mindig a tehenek

között forgott volna.

felsége meggyzdhetett saját szemeivel, hogy tudósai

egy cseppet sem hazudnak, a mikor azt állítják, hogy Dél-

Oroszország kultúra tekintetében messze eltte van Nor-

mandiának.

— S kinek a birtokához tartozik ez a gyönyör
telepítvény ? kérdezé a czárnö elragadtatva a látottak

által.

Sergievicsnek már a nyelvén volt a dicsekedés, hogy «ez

biz az enyim!)) Szerencséjére Amirani gyors esze és még
gyorsabb nyelve megelzte.

— Ez fölséged saját birtokában fekszik. Vozneszenszk
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Sergievics Alexei a kormányzója.

Ez már nagyobb dicsekedés volt.

Egy kormányzó, a ki a czárnö számára igy gazdálkodik !

A ki a korona javait ilyen karban tai-tja, ritka madár

Oroszországban,

De már a Szent-Anna-rend harmadik osztályú kereszt-

jére is lehetett igénji; tartani

!

Ez a nap aztán katonai parádéval telt el.

A második napon következett ismét eg^' nagyszer ka-

tonai parádé, mely alkalommal tisztek és közlegéuység

egyhangúlag fejezek ki megelégedésüket a Vozneszenszk

városában élvezett pompás ellátással.

Este szini eladás volt. A szép Amirani ezúttal tündér-

kisasszonynak volt öltözve s gyönyör énekével ragadta el

a válogatott közönséget, melynek tapsaitól csak ugy ren-

gett a pompás vozneszenszki operaház. Az opera végén

ballet jött. Amirani, mint ballerina assoluta tánczolt a

ballet-corps élén. Az operában olasz neve volt és fekete

haja, a hallétben angol neve és szke haja.

A czárn azt kérdezte, hogy rendes «8taggione») van-e

Vozneszenszkben ? A mire Sergievics elég arczátlan volt

azt mondani, hogy «ühüm)). A miniszter hozzátette a ma-

gyarázatot :

— A tömérdek ide csoportosuló idegen kedveért kell azt

tartani, Yozneszenszknek iszonyú nagy export kereske-

dése van.

Csak az az egy nem tetszett Sergievicsnek, hogy a szini

eladás után egész reggelig nem jutott hozzá, hogy Ami-

ranit meglássa. Pígyrészt azért, mert az a magas szerencse

jutott ö neki magának, hogy azon az éjszakán felségével

játszhatott l'hombret, melyen, nem értvén hozzá, tömir-

dek pénzt volt alkalma hódolatteljesen elveszíthetni ; de

másrészt meg azért, hogy Amirani, — ezúttal már a ne-

gyedik átöltözésben, — a díszes udvari társaság mulatta-

tásával volt elfoglalva.
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Feltette magában Alexei, hogy ha holnap reggel haza-

kerül Amirani, megveri.

Ezt azonban a programm miatt nem hajthatá végre,

mert harmadnapra volt tervezve a népünnepély s azon

Amiraninak mint az erény példányképének kellett szere-

pelni, a ki az egész vidék leányainak egyhangú kijelentése

folytán mint a rózsakoszorura legérdemesebb ártatlan

hajadon fog a czárnö szine eltt megkoronáztatni. Mely

szerepét ismét a legnagyobb remekléssel hajtotta végre és

soha belle ki nem esett. Úgy tudott szégyenkedni, sze-

rénykedni, elpirulni, sirva fakadni és arczát társni keb-

lére elrejtegetni, hogy senki az udvaiból még csak annyit

sem mondott rá, hogy «én már ezt az arczot mintha lát-

tam volna valahol».

Maga Sergievics is kezdett kételkedni benne, hogy váj-

jon csakugyan az rabnje-e az, akit tizezer rubelen vett

a szukumkalei vásáron ?

A czárn meg volt hatva a rózsakirályn szende ártat-

lansága által. Meg akarta t jutalmazni és kitüntetni. El-
hivatta a legderekabb testrét, s azt monda Amiraninak

:

— íme ezt te neked vlegényül adom. Kiházasitásodról

gondoskodom. S ezentúl is ki fog reád terjedni ke-

gyelmem !

Sergievicsnek már a torkán volt a kiáltás, hogy «hohó !

nem oda Buda! Az az én rabszolganm, a kit én vettem

tizezer rubelen, a szukumkalei vásáron ; — az nem eb-

fogra való ! ))

De Amirani titokban intett neki a szemével, hogy csak

hallgasson ; hát csak inkább nagyot nyögött s várta, hogy

mi lesz hát ebbl utoljára.

A mulatság tökéletessé tétele végett még Nozdrominoff-

nak magának kellett násznagyául elállni.

A czárn pedig oly kegyes volt, hogy az ez ünnepélyt

követ lakománál az ifjú testr vlegénynek és meny-
asszonynak juttatá azt a kitüntetést, hogy az asztal felett

a fúri vendégeknek felszolgáljanak.

Jókai: Felfordult vili'g. 19
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A miniszter úr odasúgott a mellette ül Nozdromí-

noffnak

:

— Biztosítva van számodra a másodosztályú Szent-

Anna-rend -kereszt.

•— Köszönöm szépen, dörmögé magában Nozdromi-

noíf, de elcsakliztátok a szép rabszolganmet, Amiranit;

szurok ragadjon a talpatok alá!

A czárnö pedig rendkívül kegj-elmes volt az asztal felett

Nozdroraínoffhoz. Az kérdezte tle :

— Hát a feleségedet mért nem hoztad ide magaddal,

Nozdrominoff Sergievics Alexei ?

No most mit mondjon erre az ember ?

Megmondja az igazat, hogy «én nekem bizony nincsen,

nem is volt feleségem soha; csak úgy szoktam egyet-egyet

hazahozni a szukumkalei vásárbóL).

No ezzel bizonyosan megbántotta volna ö felségét, a ki

a jó erkölcsökre igen sokat adott az alattvalóinál.

Ha tehát az igazmondással megsértené az alattvaló az

uralkodónéját, akkor annak jobbágyi kötelessége hazudni.

Nozdrominoff azt hitte, hogy ehhez tud, s hogy az

valami könny dolog. Pedig tudomány az.

Azt mondta ö felségének :

— Nem hozhattam el a feleségemet, mert nagyon bete-

ges szegény, nem tudta volna kiállani a kocsirázást a kasté-

lyomtól idáig.

— Ah, tehát beteges a feleséged ? Mi a baja ?

Nozdrominoff gondolkozott, hogy mit mondjon ? Nem
messze terjedt az orvosi tudománya. Valami ragadós be-

tegséget nem mondhat, mert azzal megijeszti a czárnt.

— Magam se tudom biz én. Csak úgy gornyadozik

mindig,

— Ah, az bizonyosan nervosa lesz.

— Igen is az, felséges asszonyom.

— De hisz elhozathattad volna öt egyjó ruganyos, salu-

gáderes hintóban, bundák közé jól bepakolva. Miért nem

tetted ?
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— Maga sem akart jönni szegénj' ; mivelhogy, meg-

vallva az igazat : nem tud más nyelven, csak németül.

(Gondolta magában, ha már hazudik az ember, hát

legyen az szarvas !)

— Ah, hisz az nagyon derék ! szólt a czárn, ' hát

nem tudod, hogy én is német születés vagyok ?

Hát biz azt Nozdrominoff nem tudta.

— No már most Nozdrominoff Sergievics Alexei ezt

tudva, azt mondom, hogy én fogom meglátogatni a te fele-

ségedet a te kastélyodban. Ebéd után mindjárt indulok.

No szegén}^ Nozdrominoffnak még csak erre a dicsségre

volt szüksége ! Hogy a czárnö az kastélyát meglátogassa

s a feleségét elkérje, — mikor nincs

!

Ettl a percztl se étele, se itala nem volt, pedig a

bájos rózsakirálynö eleget kínálta mindenféle jókkal.

— Dejszen jól laktam én már

!

A szép Amirani odasúgta a fülébe

:

— Ne félj semmit, Alexei

!

— Könnyen beszélsz te, mert te inár férjhez mentél

;

de hogy házasodom én meg sebes kutyafuttában ?

A czárnö pedig egészen komolyan vette a dolgot, s ebéd-

utáii rendeletet adott, hogy az egész udvari kiséret indul-

jon el vele együtt Nozdrominoff Sergievics Alexei látoga-

tására.

Nozdrominoff most aztán nem tudta már, hogy melyik

szenthez imádkozzék, hogy törjön ki valakinek a nyaka

ebben az útban, nem bánja, ha a saját magáé lesz is az.

Az pedig megtörténhetett volna minden mennyei segít-

ség nélkül is, mert Nozdrominoff si kastélj-a nem esvén

az elre kicsinált legmagasabb útvonalba, az odáig vezet
út csak olyan volt, a milyennek az ökrös szekerek meg-

teremtették, ügy, hogy a miniszter, a ki egy kocsiban uta-

zott Nozdrominoffal, nem állhatta meg, hogy azt no

mondja neki

:

— Ej ej, Nozdrominoff' Sergievics Alexei, te ezekért a

rossz útakért iszonyú nagy orrot fogsz kapni felségétl.

19-
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Az pedig nagyot sóhajtott s gondolta magában :

— Hej nem azon aggódom én, a mit az ábrázatom ek-

jére fogok kapni ! Hanem mi lesz még akkor, lia majd nem
tudom eladni a feleségemet ?

Csak legalább egy félórával hamarább elre mehetett

volna, hogy ott hirtelen egyik rabnöjét felöltözte1;liette

volna halottnak, hogy lígy feküdt volna a koporsóban ki-

terítve, mikor a czárn megérkezik. Ez lett volna az egye-

düli menekülés. De hát a czárn nem eresztette t elre,

azt mondta, a hol asszony van a háznál, az tud az ellá-

tásról gondoskodni. — A császári fullajtárok eltte nyar-

galtak, utánuk vágtatott nyolcz lóval a czárn hintaja s

csak azután következett Nozdrominoffé.

Az a kívánsága sem teljesedett, hogy bárcsak elnyelné

a kastélyát a föld, mieltt odaérnének. Tehette volna

ugyan, mert elég lágy volt ; de csak még sem tette. A kas-

tély egyre közelebb jött, már látszott a kapu is ; már hal-

latszott a lánczrakötött medvék bömbölése az udvaron

;

már kitnt a nagy boltozatos korridor, melyrl tágas lép-

cszet vezetett le az udvarra. S ime mit látnak Nozdro-

minoff szemei ? A korridor tornáczában nagy asszony-

csoport van összegyülekezve s annak a környezetében

járul elé egy halvány, roskatag nalak, jiompás ó-néraet

divatú öltözetben, haja egészen eltakarva az á la Boleyn

Anna gyöngyös fköt alá; a hölgy csak egy társalgónjé-

nek vállára támaszkodva képes a lépcskön alászállani s

egész alakja olyan reszketeg, hogy csak egy szellre vár,

mely azt elfújja.

Ilyen alakot hazudott épen a czárnnek

!

De hát hogyan lesz a hazugságból valóság ? Ez megfog-

hatatlan.

Arra már volt eset Oroszországban (talán még másutt

is), hogy az ember azt hazudja valamirl, hogj' van, aztán

nincs; de hogy valamire azt hazudják, hogy van, aztiin

valósággal meg is legyen, ez a legels eset.

Ugyan ki lehet ez a dáma ? Hogy kerül ez ide '?
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Melyik szent könyörült az ö árva fején, hogy ezt ide

küldje ?

A bágyatag hölgy, a mint a hintóból leszálló czárnö elé

ért, elfogultan rogyott térdeire s megcsókolta ruhája sze-

gélyét s e szót rebegé : « Willkommen !

«

Erre a czárnö lehajolt hozzá s kegyteljesen megcsókolá

homlokát és kezeit nyujtá neki, hogy felemelje.

E rendkívüli kegy annyira meghatotta az ideggyönge

hölgyet, hogy szemei elfordultak pilláik alá, ajkai szét-

nyíltak, karjai leestek az oldalára s elájult. Hölgyeinek

karjai fogták fel.

Ilyen az igazi elkel úrhölgy, a ki magas nevelés és

német születés.

A czárnö készséggel járult az elalélt úrn életrehozásá-

hoz, a mi azonban nehezen akart sikerülni. — Az ájulás

a makacsabl)ak közé tartozott.

— Hozzátok a flaconomat ! kiáltá a czárnö.

Nem találták.

A miniszter dühösen kiáltott a komornyikokra

:

« Den Flaschen !

»

Erre felnyitá szempilláit az alélt hölgy s halkan rebegé :

«Die Flasche!))

A grammatikai hiba csodát mivelt : felélesztette.

A czárnö el volt ragadtatva e jelenet által.

Nozdrominoff pedig csak állt ott, mint egy hájbálvány s

tátotta a száját.

— No hát, nem mégy oda megcsókolni a feleségedet '?

szól a czárnö, oldalba taszítva a furat lovagostora gomb-
jával.

Alexei kétfelé törülte a bajuszát s neki fogott, hogy egy

teleszájú férü-csókot czuppautson a felesége arczára.

Az azonban félre fordítá a fejét elle ez ölelkezés alatt

8 odasúgott neki

:

— Le ne csókold az arc/oiuról a fehér festéket

!

— Mi az ördög ! Te vagy az Amirani ? Hát megszöktél

a vlegényedtl ?
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— Fogd be a század, mamlasz

!

Nozdrominoff bámulva szemlélte, liogy tudja Amirani

az elkel házi asszonyt adni. Az affectantiában a non-

plusultrát mivelte s kényeskedésévei rövid idn megfáj

-

ditotta valamennyi udvarhölgynek a fejét.

Estebédet olyan németet adott az egész társaságnak,

hogy attól minden igaz orosz gyomor felháborodott, egye-

dül a czárnö volt kellemesen meglepve általa. Eégi ked-

vencz ((Leibspeisaivalw találkozott valahára s ez öt nagyon

elérzékenyítette.

Végkép elnyerte azonban kegyei legmagasabb fokát, a

midn vacsora után a sentimentális német úr asszony

elhozatta a hárfáját, ezt a kedvencz hangszerét a czárn-

nek B annak melancholicus hangjai mellett elénekelt eltte

egy románczot, a mi mellett német diákok és kisasszo-

nyok keseregtek valaha.

felsége könyezett.

maga volt elég kegyes tolmácsolni a gyenge compac-

tiójú úrhölgynek, hogy távozzék el hálószobájába s paran-

csot adott, hogy senki ne háborgassa öt nyugalmában.

PjZ a parancsolat Alexeinek is szólt.

pedig nagyon szeretett volna már négyszem között

találkozni a szép Amiranival, s megtudni tle, hogy mi

módon szabadult meg a férjhezmenetel dicsségétl ?

Azonban ott kellett maradnia ós teljesíteni a háziúri

kötelességeit s elfogadni a magasztalásokat, a mikkel ma-

gas miveltségü feleségét elhalmozták.

Csak másnap reggel, mikor már az asszonyság toilette-

jét elvégezte, engedtetett meg neki, hogy felesége szobá-

jába beléphessen.

— No te, átkozott boszorkány ! monda Amiraninak,

mikor látta, hogy egyedül vannak. Ezt már ugyan fainul

adtad; enném a zúzádat. Hát már most ide hallgass. Azt

mondta a miniszter, hogy felségének annyira megnyer-

tem a kegyeit a tapasztaltak által, hogy kérhetek tle akár-

mit, nem tagadja meg. Már most csak az a kérdés hát,
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egyedül te neked köszönhetem, annálfogva te rád bizom,

* hogy válaszsz. Mit kérjek ? A Nyefszki Sándor gyémán-

tokkal kirakott els osztályú érdemkeresztjét-e, vagy pedig

a számzött testvéremnek a megkegyelmeztetését ? Mit vá-

lasztasz ?

— Én azt választom, szólt a szép Amirani, hogy kérjed

a testvéred megkegyelmeztetését.

— No hát akkor az Alexander Nyefszki gyémántos ér-

demkeresztjét fogom kérni.

Nozdrominoff Sergievics Alexei meg is kapta, a mit ki-

vánt, a gyémántokkal kirakott Alexander Nyefszki-rendet-

— Látod, monda neki Amirani ; ha a testvéred meg-

kegyelmeztetését kérted volna, azért senki se irigykednék

rád ; azt mondanák, ha karonfogva látnának vele sétálni

:

«ej de nagy bolond volt ez a Sergievics Alexei, hogy nem
tudott okosabbat kérni a czárntl, mikor jókedvében ta-

lálta, mint hogy egy osztozó és veszeked társat haza-

kerítsen magának ! Bárcsak jól megdöngetné az öcscse !

hanem ha te egyszer azt a te gyémántos érdemrendedet

fel mered tenni a kabátodra s így jelensz meg a többi bo-

járok között, azért egyszerre valamennyi irigy lesz reád,

s menten sietnek elárulni a czárn eltt, hogy t milyen

rútul megcsaltad. S akkor aztán majd meglátod, hogy mit

kapsz ?

— De hát errl én már mit tehetek ?

— Hiszen, hogy a vozneszenszki ünnepélyekkel hogyan

szedted rá felségét és udvarát, a miatt ne fájjon neked

a te fejed : az a miniszter ötlete volt, te csak a kivitelben

remekeltél; azért senki sem fog kérdre vonni. Hanem
hogy idehaza a feleség-bemutatással hogy hintettél port

a czárn szemébe, ez már a saját hazugságod volt : ezt

magad találtad ki ; ezért ha kisül, meglakolsz !

— Hát mit tegyek ?

— Hát most én mondok neked két dolgot, a mik között

választhatsz. Az egyik az, hogy a gyémántos érdemrendet



296

clteszed a fiókod mélységes fenekére, hallgatsz felöle,

mint a nagypénteki harang s nem teszed fel elébb, mint

mikor temetni visznek.

— Ohó!
— Vagy pedig elveszesz engem rögtön feleségül.

— Hohó

!

— Már egyik a kett közül. A melyiket jobban meg-

emésztheted. De valamelyiket, kincsem, be kell venned.

— De hiszen te neked már van urad s az majd lármát

csap, ha nem mégy hozzá.

— Bedugod a száját, hogy ne lármázzon. Megteszed

sztarosztnak a birtokodban.

— No ezt meg kell gondolnom.

— Hát gondold meg!

Mert bizony az nem tréfa dolog, hogy az ember a tulaj-

don rahnöjének, a kit vett a szukumkalei vásáron tízezer

rubelen, most eladja saját magát — ingyen ! De viszont

az is valami emberi ert felül múló feladat, hogy az em-

bernek legyen egy elsrend gyémántokkal kirakott

Nyefszki Sándor érdemrendje s azt ne viselhesse, csak

sötétben, bezárt ajtóknál, mikor egyedül van, s viszont

nagy sokadalmaknál minden ismersét szánakozó képpel

lássa maga elé kerülni : «Hát semmit se kaptál ? Még
csak egy hatodrendü Anna-fityegt sem ? Ez szörnység

!

Szegény Sergievics Alexei, oh de nehezen sajnállak !

»

E felett Alexeinek elébb tanácsot kellett tartani. Volt

neki két igazi jó barátja, a kik soha el nem hag}'ták, min-

dig együtt jártak vele ; néha egy ágyon is háltak. Az egyik

volt Rostopsin, a másik volt Benedictin ; de nem a berezeg

és nem a benczés barát, hanem becsületes szalmába kö-

tött pálinkás bütykösek. Ezekkel szokott ö tanácsot tartani.

Éjfélig Rostopsinnal értekezett, az annyira feldühítette,

hogy fogta a gyémántos érdemrendet, bevágta az ágy alá

s azzal leakasztotta a szegrl a nogajkát, átment Amira-

nihoz s olyan sort vert neki a hátára vele, hogy azt még

egy igazi nervosa is megsokalta volna.
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Azután visszament a gondolkozó szobájába s értekezni

kezdett Benedictinnel. Az pedig úgy elérzékenyité és meg-

lág}'itá a szivét, hogy aztán csak elkaparta az ágy alól az

érdemrendet, megtörülgette, megcsókolgatá ; és aztán át-

ment Amiranihoz s a korbácsütéseknek nyomait bera-

gasztá ezer rubeles bankjegyekkel: «itt van a moringod,

holnap hivatom a papot)).

És másnap is ráemlékezett, a mit mondott, megeskü-

dött szépen jobb kézre a szép Amiranival, feltzte érdem-

rendét s aztán viselte mind a kettt nagy büszkeség-

gel, s senki sem mondhatta, hogy érdemetlenül jutott

hozzá.

Azt a bizonyos testrt pedig megtette a birtokán szta-

rosztjává s aztán még igen hosszú életet élt, mint boldog,

nagyszámú családapa.

Volt pedig a czárn kíséretében egy nevezetes tudós és

udvari poéta: Pállasz.

Együtt tette meg az utat uralkodónjével a déli orosz

tartományokba, s hazaérkezvén, addig meg sem pihent,

míg meg nem irta a vozneszenszki nagy ünnepélyek tör-

ténetét igen szép versekben, holott ragyogó színekkel

örökíttetnek meg a szemmel látott jólét és gazdagság jele-

netei. A költ eladását kiegészítek a rajzoló mvészek,
kik szintén saját szemléletük után gyönyör képeket alkot-

tak a fbb jelenetekrl; Amirani alakja ott pompázott va-

lamennyiben, mint fürge majorosnö, mint olasz énekesn,

mint angol tánczosn, mint szende rózsakirályn s mint

finom, érzékeny úrhölgy. Költk és mvészek versenyez-

tek eg}^mással, hogy mindannyit megkülönl)öztessék. E
magasztos ethnographico-national-oeconomisticus költe-

ményt lefordították angolra, francziára, németre s a pom-
pás illusztrátiókkal ellátva, megküldték minden európai

udvarnak, minden fejedelmi és országos könyvtárnak és

a nagyköveteknek. Ez a m egész hadjárat volt a szellemi
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hódítás mezején. Egy példányt kapott belle maga Ami-

rani is.

Szerzjét, Pallaszt, a tudóst, a czárnö legfényesebben

mcgjutalmazá.

— Te tudtad legjobban megítélni Vozneszenszk becsét.

Jutalmul neked ajándékozom azt. Tied legyen élted fogy-

táig a város, minden benne lakó jobbágyokkal, a körül-

vev uradalmakkal s az azokon található majorságokkal

és gulyákkal együtt. Tied legyen a kereskedelmi raktárak

vámbevétele és a piaczi jövedék és a bérletösszeg, a mit

az impressariók az operaszínháztól fizetnek. Es a czímed

legyen « Vozneszenszk kormányzója» és lakhelyed élet-

hossziglan a czári palota Vozncszenszkben.

E túláradó kegy terhei alatt roskadozva érkezett meg a

megjutalmazott tudós másodszor is az « ígéret földére ».

De már az alatt bizony nagyon elrontották a tavaszi

vízáradások a múlt alkalommal hevenyészett utakat : úgy,

hogy minden telegája összetörött odáig. Az utolsó állo-

máson még a jemsíkje is megszökött ; mert két nap óta

nem kapott már enni s Paliasznak, a tudósnak, miután a

telegát feldöntötte az árokba s az összetört, nem maradt

más választása, mint kifogni az egyik lovat, felülni a sz-

rére s így baktatni be a rezidenczíájába.

És aztán talált maga eltt egy várost, a miben nem la-

kik senki.

A házakon se ajtók, se ablakok, az utczák benve füvei,

a piacz közepén mély pocséta, az üres házak ablakain

kinéz a seprülaboda, meg a keser lapu. Egy-egy sort vé-

gig hosszában ledöntött a szél, mint a kártyavárat. Hát

még a fényes nagy épületek. Az operaháznak leomlott a

homlokzata s szépen belátni a színpadára az utczáról.

A nagy kereskedelmi bazárban a békák alkudoznak a ve-

rebekkel s a pompás czári palotáról, a mint a téli kemény

fagy levedlesztette a márvány utánzatot, kisötétlenek a

dísztelen vályog falak, gerendákkal összetákolva, s vesze-

delmes repedések félelmessé teszik a belépést.
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És sehol egy emberi lélek, akitl meg lehetne kérdezni,

hogy hová lett a többi ?

Paliasz végig járt valamennyi iitczát, benézett a há-

zakba, az udvarokba ; azután felmászott a nagy fatoronyba

a miben már nem voltak harangok, onnan nézett szét és

onnan sem tudott se embert, se házi állatot felfedezni, a

milyen messze csak elláthatott.

Emberek, barmok mind Sergievics Alexei tulajdonai

voltak ; s a bojár, miután Amirani egy szavára odaaján-

dékozta a nagy darab földet a czárnnek, a jobbágyot és

a marhát jónak látta elhajtani onnan.

A palotájába visszatér tudós a kulcsot benne találta a

kapuban ; tehát bezörgetés nélkül betérhetett. Embert ott

sem talált, hanem a nagy lépcsház közepén voltak le-

rakva nagy döbözök, deszkák és hordók, e felirattal : « Pal-

iasznak, a tudósnak*). Azok meg voltak töltve füstölt hús-

sal és hallal, besózott túróval, kétszersülttel és pálinkával.

Tehát valaki még is gondoskodott róla. Az a valaki Ami-

rani volt. Megtudva a tudós fátumát, ki öt oly fényesen

megörökíté, elre odaküldeté számára e szükséges czikke-

ket, hogy éhen ne veszszen ; s volt rá gondja, hogy azok

kell idben kipótoltassanak, éjszaka lerakatván a palota

kapuja elé ; a honnan el nem hordhatták a farkasok. Mert

ha az emberek nem, hát a farkasok igénybe vették a rezi-

dencziát s az els éjjel mindjárt megették a tudósnak az

egyetlen lovát. Paliasz ez idtl fogva ki nem mert moz-

dulni a czári palotából a farkasoktól féltében, hanem csak

ott járt-kelt egyik nagy terembl a másikba, s nézegetett

ki a nagy városra s idközben telefirkálta a falakat pas-

quilokkal. A mikrl bizonyosan azt hitte, hogy azok dics-

énekek a széj) Amiranira. Azt állítják, hogy megrült.



NAGY UKAK BOSZUJA.

A czár sem volt mindig az a vasból öntött, jéghideg

alak, a kihez csak reszketve lehetett közelíteni halandó

embernek.

Voltak, a kik látták öt a « nyári kertben » a szép O*"*

herczegnövel a gyepen szaladgálni, s annak gömböly
vállai felé leszaggatott pczsmavirág-gubókkal hajigálózni.

Söt vannak, a kik látták öt a téli palotában tartott ud-

vari bál alkalmával ugyanazzal a bájos tündérrel eg.\

kontratánczot eljárni, s annak legyezjét a földrl fel-

venni.

Pedig tudjuk, hogy az orosz udvari bálokban milyen

sokat adnak az etiquettere. Talán ugyanezen bálban tör-

tént az, hogy egy katonatisztet azért, mei-t egy rangján

felül álló úrhölgyet mert felkérni tánczra, elküldtek az

Uraiba s egy rnagyot, a mért elhibázta a figurát a <|uad-

rilleban, degi'adáltak és várfogságba tettek.

Hanem azért a czár mégis jól mulatott a szép 0*

'

herczegn oldalán, a hogy ezt többen bámulva látták.

Csak az a baj, hogy azok között, a kik ezt látták, ott

volt a czárn is.

A czárn, daczára annak, hogy iiiaga is szenvedélyt -

walzertánczosn volt, mégis mindenre tudott ügyelni

.

Hejh: Árgusnak csak száz szeme volt; de az asszonynak

ezer van.

A kulcslyukon keresztül szivárgott, hogy e miatt heM

jelenetek fejldtek ki a legmagasabb házasok között.

Pedig ])izony minden alapos indok nélkül. A dolog ma-

radt az elhajigált pézsmavirág-gubóknál s a felvett legye-

znél ; több nem következett belle.

Nem azért, mintha a hódító részérl hiányzott volna a

komoly foglalási vágy, hanem mivel a vár nagyon ersen

volt védve. A herczegn erényének sánczán semmi rést
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nem lehetett törni. Sem a délczeg udvarló férfiúi elnyei,

sem a czári kegy csábitó ragyogása nem birták öt meghó-

dítani. Megközelíth étlen maradt. Gazdag ajándékok, ki-

tüntetés, kegyosztás, mind sikertelen maradtak.

Lehet, hogy nagyon jó emlékében volt még 0*** her-

czegnönek Lapukin herczegnö tragédiája, a ki mivel bá-

torkodott ott járni szemeivel, a hová csak a czárnö tekin-

tetének volt szabad járni, ezért a piaczon megkancsukáz-

tatott, nyelve kivágatott s maga Szibériába számzetett.

Lehet azonban, hogy egyéb okai voltak.

De ne íaraszszuk mi magunkat titokfürkészéssel, mikor

ez a rendrség dolga.

Egy napon így szólt a czár B** úrhoz, a rendörminisz-

terhez

:

— No mondhatom, hogy hiába eszed a kenj'^eremet

;

még máig sem tudtál rájönni, hogy ki hát 0*** herczeg-

asszonynak a titkos szeretje.

— Honnan gondolja azt, felség, hogy kell ilyennek

lenni a világon ?

— Igen egyszer a kombináczió. Elször a herczegnö

férje egy ostoba tökfilkó, a kivel varjukat lehetne ijesz-

teni. Ezt lehetetlen, hogy szeresse.

— Kérem, felség, vannak éltes urak, a kik szeretetre-

méltóságukat a kés korig megtudják tartani.

— No ti ketten nem tartoztok azok közé.

A rendörminiszter maga is hatvanhót éves volt már.

— A második g^'anujel az, hogy a herczegnö szertelen

nagy fényt z ; ruháit Parisból hozatja s toilettje feltnést

gerjeszt, brilliántjai túltesznek Demidoff és Trubeczkói

herczegnökéin, fogatai gj^önyörek. Ez nem kerül ki fér-

jétl. Azt ismerem jól. Zsugori, fösvény ember. így csak

egy örült szeret pazarolhat. — Üldözd ezt a nyomot.

A rendrfnök fogadta, hogy mindent el fog követni,

hogy ennek a titoknak nyomába jöjjön.

— Nos, tudtál-G ki már valamit '? kérdé tle egy id
múlva a czár türelmetlenül.



— Semmit se, felség ; épen semmit.

— Élhetetlen vagy ; elcsaplak.

— Azt nem érdemlem meg. Én minden rendszabályt

elkövettem. Kémeim ott ülnek éjjel-nappal azokban a há-

zakban, a mikbl a herczegnö palotájára lehet látni : át-

öltözött butesuikok járnak alá s fel a kapuja eltt szünet-

lenül, a földalatti csatorna alagútján rendr van fehillítva;

a herczegnö levelei számára külön titkár van szegdtetve

a cabinet noirban, minden cselédje az én zsoldoml)an áll,

s mikor kikocsikázik valahová, egylovas butesnikom min-

denütt nyomában nyargal; de mind hasztalan; a her-

czegnö nem fogad el férje honnemlétében senkit; ha egye-

dül kocsizik ki, sehol nem találkozik senkivel, úgy tér

vissza, a hogy elment ; semmi gyanús helyen nem idzik,

valódi ascetai életet él és nekem egyetlen egy fonál nem

akad a kezembe, a mirl a gyanút tovább tzhetném.
-— Mert nem értesz hozzá. Ott kellene kezdened, ho^\

kinek a megbizásából küldetnek számára Parisból az öltö-

nyök ? Ez nem történhetik meg a vámrség tudta nélkül.

— Felség ! Ezt sem mulasztottam el. A herczegnö kül-

deményei azonban olyan pecsét alatt küldetnek, a mit

még nekem is respektálnom kell. Szólt a rendrfnök és

furcsán mosolygott hozzá.

— Ah, áh ! kapott rajta a czár. Tehát valaki a magas

diplomácziából ! Ezt mindjárt gondoltam. Melyik ? Me-

lyik ! Kinek a pecsétje rzi a küldeményt ? Ha a franczin

követre sütöd ki, akkor nagy ember vagy ; de ha az angol i

sütöd ki, akkor két akkora vagy.

— Felség ! Sem az angol, sem a franczia követ.

— Hát ki az ördög ? Csak nem az osztrák *? Szegény

!

— Egyátalában nem követ.

— Hát micsoda ?

— Azok a küldemények a czári titkos pecsét alatt ér-

keznek.

— Micsoda ? Még rám fogod, hogy én hozatom azok:i i

a herczegnnek ; hogy én magam vagyok a titkos imádój;i.



303

a kit boldogít, s csak azért hajszollak, hogy elfordítsam

magamról a gyanút.

— Felség, Én nem tudok többet.

— De hiszesz többet.

— Felség ! Egy rendrfnöknek kötelessége a gyana-

kodás.

— De én megtiltom neked, hogy rám gs'anakodjál ! Ár-

tatlan vagyok, mint szent Antal a pusztában ; s valami

gazember még az én fii-mám alatt zi gonosz tetteit ; de

ezért meglakol ! Elmehetsz az ördögbe

!

Az 0*** palota figyelemmel tartására kirendelt butes-

nik egykedven bandukolt a Nyefszki-prospekt széles jár-

dáján, a kemény tüzel kánikulai napon. Melege lehetett

abban a nagy szakállban, a mibl csak a szeme látszott ki.

Egyszer alkonyat felé, mikor már hsülni kezd a lég,

az 0*** berezegi palota kapuja alatt kocsizörgés hallik.

Ez azt jelenti, hogy a herczegn sétakocsizásra készül.

Erre a butesnik eltnik az átelleni ház kapuján át. Néhány

perez múlva elégördül a könny kabriolet, melybe egy

pompás trakéni mén van fogva. Az egy lovas fogatok

Szentpétervár elkel köreinek kedvenczei. A hátulsó

ülésben foglal helj^et a fehér parókás inas, buzavirágszín,

ezüst váUzsinóros bérruhában ; a lovat a herczegn maga
hajtja, veleszületett elegancziával.

A mint a kocsi tova gördül, nyomban eljön a butesnik,

most már lóháton. Lova jó ukrániai mén, a mely nem
enged a trakéninak semmi elnyt. Könnyen utoléri a her-

czegn fogatát s aztán kimért távolban maradva, porosz-

kál utána.

A herczegn a nyári kei-tbe hajt. A kapu-bejáratnál le-

szállítja inasát s egy virágáruló leánytól egy csomó nyári

ibolyát vesz s azt keblére tzi s aztán tovább hajt, ügyesen

kerülgetve, olzgetve szemközt jöv és elmaradó hintókat.

Lovat hajtó urak nem szokták egymást üdvözölni. Meg-
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kerüli a khinai pavillonokat s aztán ti\t yir megáll a japán

kioszk eltt s ott leszállítja az inast, hogy hozzon az ö

számára egy pohár jeges barbarast, a mit a japániak isme-

retlen gyümölcseik nedvébl oly kitnen tudnak készí-

teni.

A míg azt elkölti finom kis csigahéj kanálkával, az

alatt az inas a ló zabláját tartja.

(A mese kezd unalmas lenni.)

Addig a butesnik is ráér a lova hevederén igazgatni

valót keresni.

Azután az inas visszaviszi a japáni pinczegádorba a/

üres poharat s kis id múlva megint visszajön s elfoglaljii

helyét a kabriolet hátulsó ülésében. A herczegn meg-

fordul s szépen hazahajtat, a nélkül, hogy valakivel egy

szót váltott volna. A lovas butesnik a nyomában.

Mikor a kabriolet begördül az 0*** berezegi palota

udvarcsarnokába, a butesnik leugrik lováról s egy készen-

álló társának odaveti a kantárt.

A herczegn inasa is leugrik az ülésbl s siet úrnjét

lesegíteni a bakról

De abban a pillanatban odaugrik hozzá a butesnik s

megragadja a markával a gallérját

:

— Hát te, országos gazember, hogy tudtál így megvé-

nülni ötvenhat perez alatt? Fiatal ficzkó voltál, mikor

kimentél s vén ránczos pofa vagy, mikor visszajössz.

így csempészik hát be a titkos szerett

!

A japáni kioszkba bemegy az inas, az ott marad s ki-

jön helyette az ál-inas szeret.

A herczegn nagyot sikoltott s futott fel a lépcskön,

ott hagyva prédára nyakonfogott titkos imádóját.

A megragadott ál-inas most egyszerre elkel büszke

arczot csinált s megkapva a butesnik kezét, molylytd az a

gallérjába kapaszkodott, haragosan dörmögé a fülébe

:

— Szerencsétlen! Nem tudod, hoííy "kito fogtál meg'?

líu vagyok a rendrminiszter.

Erre a szóra azonban a butesnik a másik markával most
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már a torkát fogta meg a tettenkapottnak, szemébe dör-

mögve:

— De te, még szerencsétlenebb! Nem tudod, hogy «ki»

fogott meg ? Én vagyok a czár

!

Volt azután kölcsönösen nagy elbámulás.

A czár jött legelébb is szóhoz.

— Hát te vagy a herczegnö erényeinek az alapköve, vén

gonosztev ! Te ? Hát ezt a te ránczos pofádat szereti az

istenn jobban, mint az én hódolatomat ? Valld meg, mi

a talizmánod ; mivel tudtad ellem megnyerni ? ha azt

nem akarod, hog}^ szétzúzzam a fejedet.

A megszorított udvaroncz válaszolni volt kénytelen.

— Az, hogy én jobban ajándékozok és kevesebbet ve-

szekszem.

— Hallatlan gonosztev ! Hát erre költöd te el azt a

tömérdek dispositionsfondot, a mit tlem kicsikarsz ! Hát

ezért kell neked minden lépten-nyomon új összeesküvé-

seket felfedezned ? Hát ezért tartasz te Parisban ágense-

ket ? Hogy ezen a réven a saját pénzem árán légy az els

seladon az országban ; s még a tulajdon pecsétem alatt

hordatod neki a piperét s gonoszságodat még velem takar-

gatod ! Most mondd meg, hogy mi van még Szibérián túl,

hogy oda küldhesselek

!

— Mást mondok én, felség. Én nem szólok errl a dolog-

ról senkinek, felséged se szóljon senkinek. Legjobb lesz,

ha titokban tartjuk,

— Igazad van, gonosztev ! No hát, lódulj, ha komor-

nyik vagy, siess az úrnd után, kinyitni az ablakot

!

De Inz ott nem sokáig nyitogathatta az ablakot

a szerencsés vén vetélytárs, mert a czár eltt e percztöl

fogva az ostoba, zsugori 0*** berezeg egyszerre olyan

okos és kellemes ember lett, hogy kiválasztotta t svéd-

országi követjének s elküldte a herczegasszonyával együtt

Stockliolmba. A reudrminiszterrel pedig azután is meg-

maradt jó egyetértésben. Hanem (nem volt szokása a meg-

bocsátás) azért folyvást azon törte a fejét, hogy mint áll-

Jókai: Felfordult viláf,'.
-"
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furfangos volt annak az elkövetett csintalansága.

K()zl)e-közbe pedig levert egy-egy kis Lengyelországtjt.

Mikor az utolsó (de nem a legutolsó) és épen nem :i

legeslegutolsó lengyel leverés után meglátogatta a czár

Varsót, hát akkor nagy parádét csaptak a tiszteletére.

Színházi eladás is volt, még pedig egy világhirü niü-

vészuö érkezett meg a magas vendégek gyönyörködteté-

sérc : Lola Montez.

No — természetes. A mvészn is aiTÓl volt hires, hog}

igen bkezleg tudja osztogatni a korbácsokat. — Itt

nagyon otthon érezhette magát.

A czárt kisér orosz jeunesse dorée el volt ragadtatva

az exotikus mvészn minden szabálylyal daczoló mutat-

ványai által. S azok között maga a « vén» rendrminiszter is.

Hja, a mig az embernek sok pénze van, addig mindig

az « arany fiatalsághoz*) tartozik.

líendörminiszterre pedig nagy szükség van ott, a hol :t

ezár mulat, kiváltképen ha a mulatság helye Varsó.

excellencziája nem is volt rest mindenféle komplot-

tok és titkos társulatok felfedezésében, a miknek nyomo-

zása, kiderítése tennészetesen tömérdek pénzbe körül s

arra a titkos alapból kell utalványozni.

A czár sokalta a kontót. Pörölt miatta a miniszterrel.

— Redukáld a titkos kiadásokat. Törüld ki belle a Lola

Monteznek liozatott biikcHokat, k:ir])ereczeket, gardero-

bokat.

— Felség! szabódott a miniszter, ez, igazán mondom,

jneg nem érdemlett szatira. Ezúttal én oly ártatlan vagyok

mint páduai Szent Antal a pusztában. A sátáni szépsé;

közelíteni sem enged magához. Szemem közé nevet. Aján-

dékaimat visszaküldi. Már vagy kevesli az ajándékaimat,

vagy van valaki, a ki jobban g}'zi az ajándt'kot, mint én.

K két eset közül kell az egyiknek állni.
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S hogy egészen bizonyos legyen a gyanúja felöl (a mint

illik is egy rendrfnöknek), még egy kisérletet tön ö ex-

ezellentiája : egy óriási kamélia-csokrot küldve a hirhedett

mvésznnek, melynek fogantyúja egy tizezer rubelt ér
gyémántos karpereczczel volt átszorítva.

Lola Montez teljes felháborodással utasítá vissza az

ajándékot.

— Mit gondol ön, uram '? irt vissza neki, kinek néz en-

gem ? Én erényes, jámbor hajadon vagyok

!

Most aztán már dühös lett rá az elutasított imádó. Meg

akarta neki mutatni, mit tesz az, egy orosz rendörminisz-

ter kaméliáit visszautasítani, mikor az ember Varsóban

van ? A legközelebbi fölléptére a mvésznnek rendezte-

tett egy óriási skandalumot.

maga, a miniszter ott ült a proscenium páholylmn,

hog3' közeh-öl gyönyörködhessék áldozata megsemmisü-

lésében.

A kilebben ballerinát az els pirouettjénél a várt tajís

helyett egész tintamarréja a fütyülésnek fogadta s azzal

egyidejleg egy hatalmas hagymakoszorú repült lábaihoz

a színpadra.

Lola Montez szikrázó szemekkel, vonagló tagokkal, mint

egy sebzett párducz ugrott a lámpák elé s torreadori állásba

téve magát, lekiáltott a közönség közé

:

— Tudom jól, kinek a munkája ez ? Ezé a vén gonosz-

tevé itt ni. (S azzal rámutatott az elszini páholyban ül
rendrminiszterre.) Azért, mert nem hallgattam meg az

udvarlását, mert visszadobtam a kaméliáit. mint a hogy

visszadobom neki a hagymakoszorúját

!

S azzal felkapva gyors kézzel a hagymakoszorút, úgy
vágta íi rendrminiszter fejéhez, hogy az egészen meg
lehetett az eladás sikerével elégedve.

Erre azután lett olj'an zsivaj, hogy ki kellett üríteni a

szinlulzat.

Lohi Montez azonban alig ért az öltöz szobájába, már
rohantak utána a rendörbiztosok, tudtára adva, hogy

2ü*



három óra alatt elhagyja Varsót s hnszonnt'i^'V nvn alatt

íi birodalom határát.

— Ezt ni ! kiálta Lola Montez, fittyet vetve az orruk al

H azzal kihiizott avállfüzöjc alól valamit, ami eltt Orosz-

ország valamennyi rendörbiztosa hasra tartozik esni.

Az a czárnak eg}' kegj'levele volt, melyben a világhír

mvészn felhatalmaztatik a szent orosz birodalomban,

ott a hol neki tetszik utazni, a nélkül, hogy útjáért, sza-

vaiért, tetteiért bármiféle rendrség által feleletre vonat-

nék. Hasonló kegylevelet a halandók közül csak Taglioni

kapott még a czártól.

A rendörminiszter most kapta már meg a büntetését.

Maga ment bele a kelepczébe.

Hogy jutott Lola Montez ily irathoz s mire volt az neki

jó, azt majd meséljük el máskor, mikor nem lesznek itt

körülöttünk gyermekek, akiknek azt nem kell meghallani.

HOGY BECSÜLIK MEG A POÉTÁKAT
OROSZOKSZÁGBAN '?

Mikor Miklós czárnak a trónörököse annyira megntt,

hogy nevelre volt szüksége, hát akkor a minden oroszok

ezárja kikeresett a számára — egy poétát, arra bizta.

Igenis, nem valami tábornokra, nem valami érsekre, ha-

nem egy egyszer poétára, a ki semmirl se nevezetes,

csak arról, hogy szép verseket irt.

Sukovszkinak hittak, a kit az oroszok Schillerjének

neveznek. Schiller volt az eszménye, a mintaképe ; annak

;iz összes mveit fordította le orosz nyelvre, s maga is

annak a szellemében irt, s utána egy egész Schiller-Iskola

támadt az új orosz nemzedékben.

A költ úgy nevelhette a trónörököst, a hogy neki tet-

szett, azt taníthatott neki, a mit akart ; a czár egészen

ráruházta szüli hatalmát. Sukovszkit még csak abl)an

sem akadályozta senki, hogy Európa legnagyobb katonai
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jillamának leend uralkodóját ne katonának, ne deszpo-

tának, hanem egészen magához hasonló érzelg költnek

nevelje. Hatalmas ember, szabad ember csak egy volt az

egész Oroszországban s az Sukovszki volt, a költ

!

Nem tudom, hog}^ Európa melyik uralkodója csinálná

ezt utána ?

Egy másik nevezetes költje is élt ekkor Oroszország-

nak, Puskin, a kinek Jevgen Anyeginjét magyar fordítás-

ban is ismerjük. Ez meg az orosz nemzet Byronje volt.

Már tizenhárom éves korában híressé lett egy költeménye :

iiCzarszkoje Zelo emléke » által. Huszonegy éves korában

egy lángoló ódát irt a « szabadsághoz » . Valóságos Petfi-

dal. Petfi dalait nem méltatták semmi figyelemre orszá-

gunk nagyjai, azok a kunyhók között elhangzottak ; senki-

nek sem jutott eszébe költjüket megjutalmazni, még

életében. Nem úgy Oroszországban. Puskin szabadság-

dala felhangzott a trónig, egész a hatalmas czár füléig. S a

czár rendelt neki jutalmul — huszonöt botot.

Igenis, nem a hogy a tisztelt olvasó várta, nem a nagy

muszka akadémiai jutalmat : a kétszáz kancsukát, hanem

csak a muszka Marczibányi-jutalmat: a huszonöt botot.

S a koszorúzott költnek szépen fel is kellett venni a

számára utalványozott jutalmat s a «Kaukázusi fogoly »,

a (íBakcsi-szerályi könyforrásD halhatatlan költjének

iiasra kellett feküdni a czár káplárpálczája eltt. Ezúttal

Marayas nyúzta meg Apollót

!

A büszke huszoneg}' éves lángész nem akarta engedni,

hogy ez megtörténjék vele, mikor a czár utalványának

megértésére a tábornokhoz hívták: sírt, dühöngött. Hanem
aztán a derék Popotofif elliezdte kérlelni, biztatni, mint a

fogorvos a betegét, a ki nem akarja engedni, hogy a rossz

fogát kirántsák: « ugyan Puskin, nem szégyenled magad '?

Ilyen lármát csapni huszonöt bot miatt *? Hisz ez gyere-

keknek való tréfa. Magam is kiálltam egyszer, pedig verset

se iiiam. Nézd csak, milyen kényelmesen elnyúlhatsz ezen

:t balzakon. Látod: az is híres poéta, mint te, még sem pro-



tistal. IVdig ö is huszonötöt kap. Nem is iVij az! Az ciiihor

nagyot ugrik utána! Aztán hazai mogyorófáyal. A Czarsz-

koje Zelo kertjeben vágott mogyorófíival. Hát kivánhatsz

többet ? Ugyan dlj meg hát s ne instáltasd magadat !

»

S a dics Puskinnak fel kellett venni a huszonöt botot,

a mit a czár diktált birodalma legnagyobb költjére.

Ezt se tudom, melyik uralkodója Európának csinálná

utána ?
*

Tizenhét esztendvel késbb egy testr-tiszt párbajban

leltte Puskint.

Az egész orosz közvélemény, az egész Európa niivelt

világa felháborodott e barbár tettre. Hisz egy ilyen láug-

lelket megölni: egyenl gonosztett az ephesusi Diána

templomának felgyujtásával.

Volt Puskinnak egy fiatal barátja, Lermontoff. Maga is

lelkesült költ s a szentpétérvári szalonok kegyencze,

testr-tiszt azonkívül.

Ez egy verset irt Puskin halálára. Abban a versben hall-

ható egy igazi orosznak a fájdalom-orditása, a ki elfelejti,

hogy láncz van a kezén s szabadnak kéi^zeli magát, s

l)eszél szemtül-szemben a czárhoz, a kirl azt hiszi, hogy

az is olyan ember, mint ; és magáról azt, hogy az ö

szelleme is olyan magas, mintaczáré; s még mikor hódo-

latában odaveti is magát a trón elé, ezt oly indulattal

teszi, hogy megrendül ])elé az egész állvánj'.

Lermontofifnak ez a költeménye is remekm.
Jutalma az lett, hogy elküldték a Kaukázusba cserkeszt

vadászni.

Ö azonban, a helyett, hogy a csecsenczeket pusztította

volna, ott is verseket írt.

Egyszer költi kóborlásaiban a rt-gniNt.- i/in/tk k()zött

elfogták a cserkeszek. A költ elszavalta nekik gyönyör

költeményét, «A cserkesz fiu»-t, s a barbár hegylakó nép,

az írástudatlan pogány azt monda : «oh ez nem olyan fej,

* Poéták! Jó lesz meggondolni a dolgot. Olvasó.
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a mint le szokás vágni ! Ebben Isten lakik » . S szabadon

bocsáták.

S azután irta még legszebb mveit, mik nemzete kegyen-

czévé tették. Az asszonyok imádták verseit és prózáját.

Regényét,. «a Korunk hösé»-t minden nagy nemzet nyel-

vére lefordítva, olvasta az egész világ. Neve nagyobb fényt

vetett Oroszországra, mint Paskievicsé.

Ott kellett maradnia a Kaukázusban.

x\z a gyülhelye mindazoknak, a kik Oroszországban a

(•lángész »), a « forradalmár)) és a «gonosztevö» gj'anújába

keverik magukat.

Lermontoff gunyoros természet volt. Keser, mint az

orosz irók mind.

Tiszttársai között volt egy, a ki cserkesz egyenruhában

járt s öve mellett roppant nagy handzsárt viselt, a minek

a nyele gyémántokkal volt kirakva.

Ezt a bizarr embert Lermontoff úgy hítta, hogy a «hand-

zsáros)) úr.

Ez fülébe ment ennek. Kérdre vonta a költt.

— Ön engem sérteget.

— Eszemben sincsen ön.

— Ön engem úgy hív, hogy «a handzsáros úr !»

— Én csak önnek legkitnbb tulajdonáról veszem az

elnevezést.

— Ez meg egyenes megsértés. Ez bosszút kíván.

S a ((handzsáros úr» rögtön küldte a segédeit Lermon-

toffhoz, elégtételt követelni.

Másnap reggel kimentek a hegyek közé.

Lermontoff a párbaj színhelyén ismételte, hogy nem
akarta ellenfelét megsérteni. Az nem fogadott el semmi

mentséget. Vérnek keU folyni.

Alikor szembeállították ket, még akkor is azt mondta
Lermontoff

:

— Én egy ilyen ostobaságért nem ölök meg egy em-

bert. — S azzal a pisztolyával felltt a levegbe.

Hanem a handzsáros úr más véleményen volt. fogta



a mordályt, neki irányozta Lermontofifnak s azt a csillagot

hazája egén, melynek ragyogását három világrósz bámulta,

úgy leltte, mint a tököt.

S azzal szétfutottak : a gyztes és a segédek.

S a fiatal költ : Iván czár dalnoka, Izmail Bej szerzje,

nemzetének büszkesége, a kiért az asszonyok rajongtak, a

ki után az idegenek Oroszországot megismerték, a fiatal-

ság vezére, koronája, a kioltott lángész .... ott feküdt

két nap, két éjjel a jávorfa alatt megsiratatlan. Mire a

kozák favágók ráakadtak, már a sasok megették az arczát!

Ezt sem tudom, melyik nemzet csinálná utána az

orosznak ?
*

OROSZ IDYLL.

Derenowna Anna Petrowna igen széj) leány volt és meg-

érdemlette, hogy magához méltó férjet találjon.

Ezt meg is találta, csakhogy nem azon az utón, a me-

lyen elindult.

Udvarolt neki egy deli dragonyos kapitány, a kinek

nevét már mindenki elfelejtette.

A kapitány megcsalta a kisasszonyt s a nélkül, hogy

nül vette volna, elment nagy messze földre. De olyan

messze még sem mehetett, hogy a megcsalt szép hölgy

utána ne talált volna. Fölkereste a htelent magában a

czári fvárosban s ott fényes nappal, a legnépesebb utcza

közepén úgy ltte mellbe, hogy az rögtön összerogyott.

A kapitány nem halt meg, felgyógyult. Ez egy kis eny-

hít körülményül szolgált Anna Petrowna elitéltetésénél.

Csak száz korbácsütésre lett méltatva. Gyilkosság sike-

rülte esetén legalább kétszázra lett volna itéhc

A kit egyszer a szent országban megkorbácsoltak, az

Eurói)ára nézve megsznt él ember lenni. Kikíildik

* Poéták! Mégis csak jó lesz itthon maradni! Olvasó,
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Ázsiába : ott azután folytathatja ezt a szép életet, a míg

benne tart.

A szép Anna Petrownára kimondatott, hogy ha kiállja

a száz korbácsütést, a mi nagy kérdés, akkor el fog utazni

a barátságos Kopálba és ott fog maradni életfogytig. Sza-

bad lesz neki ugyanott férjhez is menni. Férfiban ott nincs

hiány. Az ellen nem lesz panasza.

A barátságos Kopál vára egy kellemetes sziklagerincz

zugában fekszik Közép-Ázsiában, olyan szép kilátással,

hogy onnan hat ágyúval egy egész kirgiz hordát el lehet

söpreni. Egyéb elnyei, hogy a közelében tíz mérföldnyire

egy szál fa nem található, ezután pedig következik egy

olyan pusztaság, a melyen három tevejáró napig nem
lehet találni vi^et.

Legközelebbi szomszédja a barátságos szövetségben élö

Karakalp szultán, Emrisz ; a kinek a felesége igen jó

családanya, minthogy a gyermekei öltönyeit saját maga

készíti el, még pedig olyan egyszeren, hogy valami jó

sr veres agyagba bemártja ket nyakig, s a márgakön-

töst aztán meghagyja rajtuk száradni ; így nem csíphetik

ket a legyek, meg a szúnyogok. Felséges férje télen

egész öltözetet \asel, nyáron azonban csak övön alul s a

szent Wladimir-rendet csak úgy a meztelen brére akasztja.

Magában Kojjál várában nem lakik más, mint az orosz

várparancsnok és katonái, a hséges kirgiz szolgák s ezek-

nek az uraknak a feleségei.

Minden esztendben kétszer megindul Jékaterín várból

egy repül hadoszlop, mely a kopálváriaknak lisztet,

pálinkát és egyéb, az élet gyönyörségeire megkívántató

szereket szállít s a leveleket kézbesíti. Nincsenek el-

maradva a világtól. Fjzzel a szép vidékkel lett megaján-

dékozva Anna Petrowna. Hanem elébb ki kellett állni a

száz korbácsot, mert Kopál várát nem adják ingyen.

Az ütésekbe is meg lehet halni egy nnek, hát még
abba, mikor a porkoláb leszakítja a válláról az inget s a

legl^özelebb álló ko?;ákuak int, hogy ragadja meg a n ke-



y.vi, fordítson rajta egyet s rántsa fel a hátára, hogy lu-

iiyehnosen csstk neki az ütés. Azt hiszem, abha még jol)-

ban meg lehet hahii.

Anna Petrowna az iszonyattól térdre roskadt, arczát

éltakarta kezeivel és reszketett, mint a kit a láz tör.

A porkoláb a szép h'ány nyakkendjéhez nyúlt, a mitl
az úgy felsikoltott, mintha tüzes vas érte volna, pedig hi-

szen az nem is fáj.

— Tarboga
! kiálta a porkoláb, mire a megszólított ko-

zák kilépett a hadsorból.

Az elitélt leány tíz körmével készült védeni keble taka-

róját s harai)ott.

— Fogd meg a kezét és vigyázz, hogy iiit^g ue harap-

jon ! monda a porkoláb.

Erre Tarboga megfogta Anna Petrowna két kezét, hogy
az nem mozdulhatott. Nem is harapott. Hanem a helyett

odanézett azzal a két nagy szemével a kozák szeme közé.

S abban a tekintetben valami oly fenevadszelidítö varázs

volt, valami olyan észbontó fájdalom, néma könyörgés,

hogy a mikor a porkoláb a mozdulni nem tudó leány öl-

tönyéhez nyúlt ismét, hogy azt lefoszsza róla, Tarboga azt

monda neki

:

— Ne bántsd ! Én kiállóm helyette a l)iintetes felei.

- Micsoda jusson, fiacskám ?

— Azon a jusson, hogy elveszem öt feleségül. S a férj-

nek szal)ad felesége büntetését megosztani.

— Ez már igaz ! Hát csak vetkzz neki ! Hanem aztán

csak meg ne bánd.

Tarboga levetkzött övig s felhagyta magát két kezénél

fogva húzni a gerendára, mí^; a k(''t lábára e,íj;y linszoiHU'ííy

fontos golyót akasztottak.

A porkoláb dühös volt rá. Két kézzel suhogtatta a kor-

1 (ácsot s teljes erejével vágott, minden csapásnál kérdezve :

— No hát fiam ! Kell szép leány ? Kell szép feleség ?

Hát a lakodalmadon nem tánczolsz ? De kiválasztottad a

szépét

!
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Tarboga a foga közé harapta a szakállát és nem or-

dított.

Anna Petrowna pedig félrülten nézte, hogy csorog a

vére annak az áldozatnak, a ki az ö büntetése felét elvette,

most mindjárt ö rajta lesz a sor

!

Az ötven le volt számlálva.

— No még tizet a leány helyett, dörmögé Tarboga a

kötélrl.

— Ah! hiszen te derék legény vagy! No várj, majd

most a javából adok

!

Es adott neki a javából.

Anna PetroM nának a szivét hasogatta minden ütés, a

mit látnia, hallania kellett.

Hatvan volt már.

— No még tíz ! dörmögött a kozák.

A porkoláb most már dühbe jött. Egész vadállati boszú-

val vágta az áldozatát, a ki jajgatás nélküli állta a kínzást,

más helyett.

Csak harmincz maradt már Anna Petrownának.

A kozák letekintett rá a kínzó oszlopról s látta t a ré-

mülettl félrülten maga elé bámulni :

— No még tízet ! hörgé liheg mellel.

Azt is megadták neki.

De még a forró lélekzetvétel is arra való volt, hogy is-

mételje :

— No még tizet !

A kilenczvenediknél már nem tudott szólni. Elhagyta

ereje, szemei lecsukódtak.

— No fiam, kell-e még az utolsó tíz a szép leányért ?

Szólni nem tudott már, de a fejével intett: «igen».

Ekkor Anna Petrowna felszökött a földrl, letépte saját

kezével keblérl a takarót s oda vetve azt Tarboga vérz
hátára-, betakarta t a saját testével, odatartva hófehér
vállait a kínzónak s vad indulattal kiálta hozzá

:

— Nem hagyom a férjemet haláh-a veretni ! A többi az

enyém I . .

.



Es azután férj és feleség lettek s bizonyára nagyon

megszerették egj'mást s most is élnek még Kopál barátsá-

gos várában.

BÖLCS SALAMON MUSZKA KIADÁSBAN.

Grodisko jámbor « muzsik » volt Podoliában, a mi a

«jövö nyelvén") nem valami zenekedvelt jelent, hanem

parasztot. Hát egyszer, a mint Grodisko épen úr dolgára

sietett, azaz, hogy lassan ment, st nem is ment, hanem

megállt kicsiholni, mert sürgs volt az útja: levéllel kiil-

dék valahová, annálfogva nagyon ráért ; hát épen csak-

hogy benyomhatta a hüvelykujja körmével a taplót a pi-

pájába, a mint egyszen'e csak egy dzsidás tiszt, azt se

mondja neki, hogy «holc» vagy aproszD (Monosszesz m-
szavak), hanem plén párád, teljes uniformisban a nyaka

közé repül a magas égbl s azzal a jámbor Grodiskót úgy

sújtja földhöz, hogy annak a szájába ütött pij)a csutorája

épen a nyaka csigolyáján jött ki.

Történt pedig ez az eset Kamenyikban a föpiaczon, fé-

nyes nappal, épen a gazdag Christofor örmény keresked

emeletes háza" eltt.

Grodisko nem halt ebbe bele, hanem azért mégis szi-

vére vette a dolgot s bepörölte a törvényszék eltt a nya-

kába esett tisztet, a ki gróf volt, névszerint Balabin Alexie-

vics Plató.

A bölcs kamenyiki törvényszék megidézteté a gióf urat

s számon kérte tle, hogy mi jogon követte el a körülirt

bntényt, mivelhogy sem abban a nemesi eljogokat meg-

állapító ukázban, melyet II. Katalin czárnö kiadott s mely

I r,i §-t tartalmaz, sem abban a pótukázban, mely I. Sán-

dor czár által kiadatva, ezt még 7S i^-sal kiegészíti, egy

sem szól arról, hogy az orosz nemesség tizennégy osztá-

lyából bármelyiknek meg volna engedve a levegben re-

pülni 8 az égbl potyogni a szegény muzsikoknak nyakába.
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A megidézett Balabin gróf azt hozta fel alapos mentsé-

gül, hogy nem a maga jószántából vállalkozott a repü-

lésre, hanem egyenesen kényszeríttetett rá a házi gazdája,

az örmény Christofor úr által, a ki öt a házából, az eme-

letrl az ablakon kidobta. E szerint ez tartozik fizetni

Grodiskónak és kancsukát kapni azért, hogy egy grófot

kidobott az ablakon.

A dolog bonyolódni kezdett. Most már megidézték

Christofor urat is. Igaz-e, hogy ö dobta ki Balabin gróf

urat az ablakon ?

Christofor úr aztán elmondta, hogy volt, mint volt ?

A gazdag örmény szép fiatal feleséget hozott Georgiá-

ból s a mellett olyan vigyázatlan volt, hogy egy fiatal dzsi-

dás tisztet fogadott kvártélyba házához. Egy napon szo-

katlan idben menvén haza a boltjából, ott találta felesége

szolgájában a kapitányt. Az örmény markos legény volt,

azt se mondta a tiszt úrnak, hogy ((zdravtvujtj'e !« hanem

derekon kapta, s a hol a kmives lyukat hagyott a falon,

legrövidebb úton kiröpíté. Es most követel még elég-

tételt Balabin gróf és a felesége ellen házasságtörés

miatt.

Nem hogy fizessen a pórul járt Grodiskónak, hanem

még neki tartozik fizetni Balabin gróf, a miért a felesé-

gét elszerette,

Balabin Plató gróf azt állította, hogy az csak plátói sze-

relem volt.

— No akkor azt a Platót is be kell csukni, mert az is

gazember ! monda Christofor Miklós.

A birák meg voltak akadva. Ki itt hát vóltaképeu a

bnös *?

Christofor látva, hogy ez az ügy nagyon bonyolódott,

ügyvédet hozott a segítségére, az aztán segített még azt

bonyolódottabbá tenni.

Elkereste I. Pál ezárnak 1 7'.lít-ben kiadott ukázát,

melynek rendelete szerint minden házi gazdának meg-

engedtetik a szobájából bármel}' bútort, a mi neki nem
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tetszik, kidobni az útczára, s minthogy napnál világosabb

az, hogy Balabin gróf Christofor háló-szobájában egy

olyan bútor volt, mely annak nem tetszhetett, annálfogva

teljes joga volt neki Balabin grófot, mint kollctleii Imfovf.

kidobni az utezára ablakán.

Most azonban Balabin gróf is prókátort hozott magá-

val s az aztán tökéletesen összebonyolította az ügyet,

ugyanazon idézett ukázból kiderítve, hogy az, a ki vala-

mely bútort az utezára akar kidobni, elébb háromszor

tartozik kiáltani az alant levknek: <( vigyázz !« Ezt pedig

Christofor Miklós elmulasztá.

Az Ítélet tehát ekként mondatott ki

:

<(Mink stb. stb. Kamenyik lúrái

:

tekintettel arra, hogy a fölséges urunk 1. Pál czár

17í)í)-iki ukázában kimondotta, miszerint minden házi

gazdának joga van bármely fölösleges bútort kidobni az

ablakon át az utczái-a

;

tekintettel arra, hogy egy dzsidástiszt csakugyan fölös-

leges bútor egy férjnek a szobájában, a kinek fiatal fele-

sége van

:

felmentjük Christofor Miklóst az emberölési szándék

vádja alul, mivelhogy Balabin Alexievics Plató grófot,

nem mint grófot, de mint fölösleges bútort dobta ki az

utezára,

azonban

tekintettel aiTa, hogy ugyanazon legmagasabb ukáz ren-

delete szerint kutyakötelessége a gazdának, minek eltte

a fölösleges bútort kidobná az ablakon, elébb háromszor

elkiáltani magát, hogy « vigyázz », elmulasztás esetében

huszonöt rubel birság s a történhet szerencsétlenségéi-t

teljes felelsség terhelvén az ehnulasztót;

annálfogva Christofor Miklóst, ki elmulasztá nem csak

háromszor, nem csak kétszer, de st egyszer is kiáltani

:

elmarasztaljuk huszonöt rubel birságban, a leütött mu-

zsiknak fizetend 2()fK) rubel fájdalom-díj l)an s az összes

perköltségekben.
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A mi a házasságtörést illeti, az nem ránk tartozik, ha-

nem a papi székre.)*

Azt mondják, hogy mikor a czár olvasta ezt az

Ítéletet, a két oldalát tartotta uevettéhen.

A SZÉP FEBRONIA MULATSÁGAI.

A szép Fehronia hirhedett hölgy volt Oroszországban.

Ö volt Arakcsejeff grófnak a kedvese.

Arakcsejeff gróf pedig volt I. Sándor czárnak a ke-

gyencze.

Se nem miniszter, so nem hadvezér, hanem minden-

ható kegyencz.

A mi rossz csak történt I. Sándor uralkodása alatt a

Balti-öböltöl a Fekete-tengerig, azt mind Arakcsejeff gon-

dolta ki. uralkodott a czáron.

S minthogy a széj) Fehronia meg Arakcsejeffen uralko-

dott, annálfogva a legfelsbb hatalom Oroszországban a

szép Fehronia volt. A kinek hivatal, érdemrend, ellép-

tetés kellett ; a ki szolgálatait uradalmakkal kivánta meg-

jutalmaztatni; a ki az útjában lev embereket el akarta

küldetni — zabot hegyezni, az csak egyenesen Febroniá-

hoz fordult a kérelmével s föltéve, hogy az instantia meg-

felel arany fenéksúlylyal volt megterhelve, bizonyos

lehetett felle, hogy óhajtása teljesül.

Febroniának férje is volt, egy közönséges matróz, azt

megtette grófnak s aztán elküldette Kamcsatkába. Ez a

leggyakorlatibb haszonvétele a szent házasságnak.

Mikor Fehronia nyilvános orgiákat rendezett, a politzei-

miniszternek meg volt hagyva, hogy ügyeljen rá, nehogy

a mulatság valahogy megzavartassék.

Febroniának Gruzinóban volt pompás kéjlaka s ott,

mikor egyéb mulatsága nem volt, a szolgái és szolgálói

kínzásával töltötte az idejét.

Egyszer az jutott eszébe, hogy a féríi szolgáit elküldi
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szín lúgokba, a mikbl azok aztán maradandó színekkel

ellátva kerülnek el. Ilyenformán lettek neki sárga, zöld,

rózsaszín, tulipiros, lilaszín, hupikék szerecsenjei s mikor

azokat sorba állította, hát az egész szivárványt képvisel-

ték. Nem is hítta ket más néven, mint színeikrl. Nagj'on

sok nevetségre adott ez alkalmat.

A szolgálóival meg más mulatságot talált ki.

Igen szépen tudott gyöngygyei és selyemmel hímezni.

Aztán egy-egy fiatal leányt elvett s annak a meztelen

karjára, hátára és keblére hímzett szebbnél-szebb virágo-

kat, nagy ügyességgel öltögetve a br alá. A kihímzett

((tárgynak i» természetesen e mtét alatt szisszenni, vagy

épen rángatódzni nem volt szabad.

Volt azonban egy kedvencz rabnöje, Jermola ; maga a

szelídség és engedékenység. Ezt nagj-ou szerette.

Ennek jutott az a feladat, hogy a míg a bájos Febronia

valamelyik rabn brét tszúrásokkal tüzdelgeté, ö az

alatt fogta annak a kezeit, hogy csendesen tartsa magát.

A háttérben pedig fel volt. állítva a szivárvány, tudniillik

a hétféle szín rabszolga, korbácscsal a kezében. Ezeknek

az volt a nemes hivatásuk, hogy ha valamelyik leány az

acu])unctio mulatságát a saját testén nem akarja eltrni,

azt a sokkal hatályosabb operátióval ismertették meg.

Azok hát inkább trték a tsz urasokat.

Eg;s'szer azonban egy szegény rableánynak e kínzás

alatt, akárhogy harapta (issze w/. ajkait, a köuy kicsordult

a szemébl.

Febronia épen bevégezte a leány vállára hímzett napra-

forgó virágot s kedélyesen kaczagott rajta.

— Nézd: milyen szép, Jermola !

Jermolára pedig nem az úrnjének a kaczagása ragadt

el, hanem annak a rabnuek a sírása. Az szeme is tele

lett könynyel.

— Micsoda, te sírsz ? rivallt rá Febronia. Sírsz, mikor

seinrai l)aj()d sincs"? TToj «Hupikék!i> "Delivönis !» ((Lila-
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szín» : Ide jertek ! Korbácsoljátok meg, hog\- legyen neki

oka sírni

!

Jermola odaboriilt a lábaihoz s összetett kézzel könyör-

gött neki.

— Ne veress meg, asszonyom !

— Ejh! vesd le a ruhádat ! Engedelmeskedjél!

Jermola átölelte a térdeit, úgy könyörgött neki.

— Ne szégyenits meg, asszonyom !

Febronia elrngta magától s dühösen rikácsolt:

— Szolgák ! Tépjétek le ruháit, s korbácsoljátok fél-

holtra !

Ekkor felsikoltott a leány kétségbeejtve :

— Bátyám ! Ne hagyj !

— Ah ! Igaz ! Hiszen te neked bátyád is van itten ! Hej

((Aranysárga!)) Te lépj el. Te magad fogod megkorbá-

csolni húgodat

!

((Aranysárga)) kilépett a sorból a parancsszóra s oda-

ment, a hova hivták ; hanem aztán a helyett, hogy Jer-

molát ragadta volna meg, odaszökött Febroniához s meg-

kapva annak a karját, kirántotta az úrn övébl a saját

trét s egy döfést adott neki vele.

Febronia ers n volt, küzdeni kezdett a gyilkos rab-

szolgával, s azalatt a többi szolgáit kiáltá segélyül

:

— Héj «Eózsaszín», «Kobálkék)), « Császárzöld » segít-

setek.

Hanem a szivárvány többi hat színe mozdulatlanul állt

a helyén, s mind a hat szolga és a hét szolgáló elnézte

hidegvérrel, hogy üt döfést döfés után a fellázadt rab-

szolga a zsarnok n testébe, míg az sebektl elhalmozva

összerogyik. Sikoltozására senki se mozdult a palotában.

Akkor a gyilkos felemelte testvérét a földrl és annak
a szivébe döfte a kést, hanem elébb letörülte róla a ször-

nyeteg vérét, hogy még halálában se keveredjék össze az

övével.

Akkor aztán magát ölte meg.

Arakcsejeff csak a rémhírre érkezett meg Gruzinóba.

Jókai: Felfordult viláe;. 21



Már akkor Febronia el is volt temetve. A hatalmas embert

annyira lesújtotta ez a csapás, hogy egészen elveszte min-

den lélekerejét. Kiment Fel)ronia sírjához s ott lefeküdt

és sírt napestig ; nem beszélt senkihez s nem vett magá-

hoz se ételt, se italt ; nem bánta, akármi történik az orosz

birodalommal, nem tördött se a katonai kolóniák felláza-

dásával, se a czár búskomorságával : semmivé volt téve.

A czár pedig sehogy sem tudta nélkülözni ezt a kedves

emberét. Miután semmi vigasztalás nem fogott rajta, oda-

küldé hozzá a szent életérl hírhedett szentgyörgy-kolos-

tori archimandritát, Photiust, a ki többek között azzal

tette magát nevezetessé, hogy mikor Galitzin berezeg

miniszter korában az orosz nép felvilágosodásának nagy

müvét megindítá : ö a czár eltt tiltakozott ez istentelen

kísérlet ellen; s tiltakozására Galitzin herczeg el lett bo-

csátva s az orosz nép megmaradt jámbor butaságában.

Tehát ez az istenfél kegyes férfiú mene el a czár kívá-

natára á fejét hamuval hint Arakcsejefif grófhoz s azt

elvonva a szeretett Febronia sírjától, elvivé magával kolos-

torába s heteken át addig csepegteté szivébe a hitnek ma-

lasztját, a míg a nagy vezeklések után visszatéríté az Isten-

nek tetsz életre s visszaadta öt nemzetének és czárjának.

Arakcsejeff letett arról a sötét eszmérl, hogy magát éh-

séggel, lelkét a kétségbeesés sötétségével elpusztítsa : meg-

l)ánta l)ün('it, megtért a kegyes életre . . . S aztán vissza-

térve Gruzinóba, minthogy a gyilkost már meg nem

l<aphatta, elhozatta azokat a rabszolgákat, a kik nézték

azt a gyilkosságot vagy hallották a sikoltozást a palotá-

ban s Febroniának segítségére nem siettek, s azokat elébb

lábaiknál fogva felakasztatá, azután felváltva forró vízbe

IS jeges vízbe mártogattatá, azután félszemüket kiszuratá,

t()v;ibl)í'i megkancsukáztatá, végezetül örök gályarabokul

liajó fenekébe levasaltatá : szám szerint huszonegyet

!

Ezt nevezik Ornsydrs/áifbnn a ketj-yes ('létre vüb) meg-

térésnek.
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A CZAK, A KI BOSZUT ALL.

A czár, kit a história Péternek, a Nagjmak nevez, bele-

szeretett egy szép leányba s olyan szerelmes lett, mint

akármi más Péter.

Csakhogy mindenféle akadályok álltak az útban. El-
ször is a leánynak már volt vlegénye, Péternek pedig

már volt felesége.

A szép leány vlegénye volt Kaiserling, burkus követ,

a czár felesége pedig volt Lapukhin Eudoxia, egy derék

ezredesnek a leánya. (Még akkor az orosz czároknak nem
igen adogattak európai uralkodó házakból feleséget.)

Eudoxia czárnnek két gyermeke is volt, egyik Alexis, az

úgyremélt trónörökös.

Holmi Kis Péternek ez elég akadály volna, hogy a sze-

relmérl végképen letegyen ; de Nagy Péter nem ismerte

ezt a szót: « lehetetlent.

Még is meg kellett pedig azt ismernie, mert a szép

Moussen Anna nem akart neki más feleletet adni. Minden

ostromát ezzel a szóval verte vissza. Itt nem használtak

még a hírhedett aram^ ágyúgolyók se ; a szép Anna szivé-

nek gránit burkolata volt : a becsület ; visszapattogtak

róla.

Egyszer aztán azzal a szóval lépett eléje a czár, hogy

«nézd, most már szabad vagyok, a feleségemet bezárat-

tam a kolostorba, a papok elválasztottak tle, már most

gyere hozzám feleségül ».

A szép Moussen Anna csak azt felelte megint: ((lehe-

tetlen !

»

— Mi tart még vissza ?

— Az, hogy szeretem a vlegényemet.

A czár erre fejedelmi dühbe jött ; káromkodott, mint a

jéges, összetört egy pár gyönge bordájú bútort s meg-

ragadva ervel a szép Annát, felnyalábolta s minden sikol-

21*



tozás és hajkitépés daczára levitte a lépcskön a szánkó-

jába 8 hazahajtott vele diadalmasan a palotájába. Ott

azután három napig napvilágot sem engedett hozzá jutni.

Negyednap aztán, mikor a szép leány össze volt törve

és tépve, s mint egy elgázolt Lengyelország hevert hódi-

tója lábainál, ki öt akarata ellen erszakolta a boldog-

ságra, akkor a czárfelöltözteté az áldozatát pompás biborba,

nyusztba és aranyba s egész udvari kisérettel vitte el t a

szent Izsák templomba, jobb fell ültetve maga mellé >

úgy vezette be kézen fogva a sekrestyébe, az egész világ

szemeláttára.

Itt azután fejedelmi nagylelkséggel így szólt hozzá

:

— Látod, a mit én akarok, az megtörténik. Erezted

hatalmamat. Hajadoni koszorúdat letéptem. Most az egész

világ tudja, hogy kedvesem vagy. Kicsúfolnak, kinevetnek,

megvetnek. Akarod-e, hogy ezek mind most egyszerre a

lábadhoz boniljanak, tiszteljenek, imádjanak ? Akarsz-c

hát most czárn lenni ?

És a leány megint azt felelte neki rá : « lehetetlen >»

.

— Miért lehetetlen ?

— Azért, mert én így meggyalázva, összetépve, elu.t-

zolva is csak a vlegényemet szeretem.

— No hát eredj hozzá a pokolba ! ordítá a czár, s ki-

rúgta a templomajtóból, hogy az arczra esett a hóban, s

senki sem mert odamenni, hogy t onnan felemelje, csak

épen a vlegénye : a jó, becsületes Kaiserling. Az odament,

felkarolta. Letörülte arczárói a hónedvet; talán még a

szemek nedvét is. St még a szégyenjjirt is letörülte róla.

E raeggyaláztatás után sem sznt meg aráját szeretni.

Fátyolt vetett a kényszerített htlenségre^ nül vette a

szép Mousson Annát s hazavitte Burkusországlta s s/crí^ttc

és megbecsülte holtig.

Péter a Nagy pedig keresett magának kárpótlást s addig-

addig keresett, mig meg is találta, egy szép liflandi istenn

személ3'ében, ki minekutána egy lutheránus papnak pesz-

tonkája, egy dragonyos káplárnak felesége, egy oroí>/
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tábornoknak rabszolgálója s egy miniszternek szeretje

lett volna, megérte azt a dicsséget, hogy Nagy Péter még
Nagyobb Katalin czárnöt csináljon belle.

A czárnak sajátságos szenvedélyei voltak. Ernek erejé-

vel be akarta bizonyítani, hogy két dologhoz ért : asz-

szonyt kormányozni, meg hajót kormányozni. Pedig egyik

nehezebb, mint a másik.

A hajókormányzással majd meg is járta. Egyszer vala-

mennyi külföldi hatalmasság követeit meghívta a hajójáva

egy kis kéjkirándulásra a tengeren. maga kormányozta

a hajót. Megtette azt is, hogy oda fenn az árboczkosárban

osztogatta az audencziát s a meghitelesítését átadó porosz

követnek azt kiáltotta le, hogy mászszék fel utána a

kötéllajtorján. Ezúttal azonban rosszul ütött ki a kísérlet.

A hajót roppant zivatar fogta elÖ a tengeren, a hullámok

keresztül csapkodtak a hajón, minden tekintet nélkül a

felséges kormányosra. Az egész diplomatiai testület ten-

geri betegséget kapott. Az angol követ testamentumot írt,

s azt palaczkba zárta, a spanyol követ imádkozott, s szen-

telt mézeskalácsot rágott, a burkus követ káromkodott, az

osztrák követ segítségért kiabált s a franczia követ fenye-

getzött.

— Síre ! ha minket itt elvisz az ördög, az én királyom

ezért felségedet felelsségre fogja vonni!

A czár nag^'ot nevetett.

— Hiszen, ha téged elvisz az ördög, velem együtt visz

el. íígyütt fúlunk a vízbe s aztán jöhet utánam a királyod

a pokolba, téged reclamálni

!

A szélvész pedig nöttön-ntt, a vihar a hajót szétrom-

bolással fenyegette.

Pakkor egy merész férfi kivált a jajgató tömegbl s azt

mondta a czárnak: «majd én kormányozni fogom a

hajót !»

S ez szerencsésen bevitte a hajót a háborgó tengerbl

a kronstadti kikötbe.

Ennek a férfinak a neve volt Villebois : bretagnei nemes;
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egj'kor tengeri kalóz, kalandor és csempész ; most pcdij^'

altiszt a czár hajóhadánál.

A czárnak annyira megtetszett a merész frauczia, hogy

rögtön megtette öt a konnányzott hajó kapitányává ; mely

minségben a svédek ellen folytatott hadjáratban annyira

kitüntette magát, hogy fregatt-kapitánynyá és egy egész

hajóhadosztály commodorjává lett kinevezve.

Mikor a svéd sereg utolsó veszedelmes kisérletét tette a

keletkez Szentpétervár elpusztítására, s hajóhadával ha-

talmas hadsereget tett ki a finn pai-tra, mely hirtelen

átkelt a Néván s az új fvárost ostrom alá vette, az volt a

legválságosabb idpont az orosz birodalomra nézve.

Az ultima ratio «regum» : az ágyú, az oroszok ellen dönté

el a csatát; hanem az ultima ratio «czárum» : a gyújtoga-

tás, kicsikarta a svédek kezébl a gyzelmet. Az oroszok

felégettek körülöttük egy egész tartományt s a svédeket

az éhség visszakergette Ankerstierna hajóira, azokat meg
aztán a vakmer Villebois támadta meg, s nagy károkat

tett bennük.

A czár azzal jutalmazta meg a merész hajóst, hogy t
bizta meg a gj^zelemhír megvitelével a czárnéhoz, ki

akkor, mint új menyecske, strelemoeci várkastélyában la-

kott egész udvarával, tizenkét werstnyire Szentpétervártól,

Yillebois lóra ült, a mi már magában is elég nagy vesze-

delem egy tengerészre nézve, a ki nincs szokva a nyereg-

hez. Azonkívül kegyetlen hideg volt, hó és fagy elcsigázta.

Valahány csárda van Szentpétervártól Strelemoecig, mind-

egyik eltt megállt, egy korty pálinkával megersíteni a szi-

vét, s addig ersítgette, míg Strelemoecbe érve, tökéletesen

lecsípte magát. Ott még az rszobában felhörpentett egy

pohár forró puncsot, a míg a czárnnél megérkeztét be-

jelenték ; mert már akkor kés éjszaka volt s a czárn reg

hálószobájába vonult és lefeküdt.

Mikor aztán Villebois a lépcskön felment, káromko-

dott magában, hogy ez a csúnya nagy szél még ezt a palo-

tát is hogy mozgatja ide meg amoda.
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A tengerészt langymeleg, illatos termeken keresztül

vezették, egész a czárnö hálóterméig, melynek falai drága

prémekkel voltak kiszönyegezve, s még a padlat pokróeza

is csupa puha angoragyapju volt. A hálószobát mámorító

chinai füstölk illata töltötte be ; s a hírmondónak már a

nélkül is mámor volt a fejében, mit a rögtöni meleg lég-

kör egyszerre felfokozott s épen csak az kellett neki, hogy

a fejét tökéletesen elveszítse : hogy még egy elragadó szép

asszonyt lásson maga eltt, ott heverve a dunnapehely

hullámai és a brokát függönyök fellegei között, igéz

pongyolában ; s hogy ez alak még kinyújtsa a habok közül

feléje vakító fehér karját, azt mondva: «no hát add ide a

czár izenetét)).

Az elcsábult embernek de nem jutott most eszébe sem

a czár, sem az izenet, hanem csak az a tejfehér kar, a

mit maga eltt látott. Az a gondolatja támadt (ha egyáta-

lában szabad az ilyenkor keletkez ötleteket gondolatok-

nak nevezni), hogy neki ebbl a gj^önyörü szép karból

ki kell egy darabot harapni.

Nem tehetünk fel róla egyebet, mint hogy meg akarta

«enni») a czárnt; mert amint az udvaronczok Katalin

sikoltozására berohantak, a czárnt össze-vissza karmolva

és harapdálva találták a dühödt emberrel való küzdelem-

ben : a fehér hölgy vállán valósággal ott látszottak a fog-

helyek.

A dühödt embert aztán természetesen megkötözték s be-

csukták egy hideg böi-töube, a hol az rögtön elaludt, mint

egy darab fa.

Mindjárt sebes futárí indítottak aztán a czárhoz, hogy

jöjjön hamar haza; mert nagy veszedelem van a

háznál.

Az vágtat haza Strelemoecba lóhalálában s bámulva

hallja a történteket és látja saját szemeivel a szörny
pusztítást, a mit a dühös bolond az legdrágább kincsén

véghez vitt. Három doktor fáradt bele a merénylet mo-
mainak gyógyító eltakargatásába.
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czárnö.

— Hozzátok elém rögtön azt a szörnyeteget ! toporzé-

kolt a czár, s új nádpálczát rendelt, mert a régit épen

most törte össze a rendörminiszternek a hátán, a ki el-

mulasztotta jó karban tartani a csatornán lev hidat.

A megkötözött Yillchoist felczeijelték a kihallgatási

terembe. Még akkor is olyan kótyagos volt, hogy két felöl

kellett tartani, s meg kellett czibálni az üstökét, hogy föl-

ébredjen. Akkor is csak a félszemét tudta felnyitni, mert

a másik l)e volt dagadva, attól a hatalmas ökölcsapástól,

a mit a czárnö ö felsége kegyeskedett neki osztani a tusa-

kodás közben.

— Hát te pokolbeli gaz szörnyeteg, mit cselekedtél?

ordított rá a czár, s megragadva a hs mellén a kabátot,

megrázta öt kegyetlenül.

A tengerész még jobl)an felnyitotta a/t a t'elszeiuet, a

melyiket lehetett, hogy jobban meglássa, ki az, a ki vele

beszél.

Mikor aztán megismerte, akkor az következett volna,

hogy térdre essék s a megbántott úr lábait igyekezzék

alázatos csókjaival arra a grácziára ingerelni, hogy az ö

vétkes fejét megrugdalni kegyeskedjenek.

De biz az nem azt tette, hanem a mint megismerte a

czárt, megint lehunyta a szemét s félrenyaklítva a fejét,

azt mondta neki, hogy

— Ne morogj, öreg!

Hüh ! Ez még a valami ! Ilyet vágni a tzokádó sárkány

szeme közé ! Még a kik fogták is, szétugrottak mellöle, azt

hitték, most itt rögtön leüt a mennyk

!

A czár hideg vérrel tette le a pálc/át a kezébl, s egész

nyugalommal monda

:

— Hisz ez az ember részeg.

Azt már az irigységnek is cl kellett ismerni, hogy uz.

— Vigyétek vissza s fektessétek le, hadd aludja ki ma-

gát. Majd ha kijózanodik, akkor beszélek vele. Tisztessé-
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gesen kell vele bánni: ö vitéz katona volt; nem tehet róla,

ha a pálinka a fejébe ment.

A czár nagylelk is tud lenni.

Bizony másnap reggelig tartott az Villeboisnak, a míg

kialudta mámorát, akkor aztán teljes parádéba tette ma-

gát. Az egyenruháját szépen kikefélték, a kardját vissza-

adták s újra a czár elé vezették.

— Tudod-e, hogy mit cselekedtél harmadnapja éjjel ?

— Harmadnapja ? Tudom. A svédek hajóhadát szét-

vertem.

^ Az negyednapja volt. Azután elküldtelek a gyzelem-

hírrel a czárnöhöz.

— Az tegnaj) volt.

— A tegnapot átaludtad egészen. Emlékszel-e arra, a

mit álmodtál ?

— ügy rémlik, mintha jeges medvének képzeltem volna

magamat s aztán egy szép nstény jeges medvének udva-

roltam volna, a ki kegyetlenül összepofozott.

— Ostoba ! az a czárn volt. Te meg akartad t enni.

— Az lehetetlen.

— Összekarmoltad és harapdáltad. No nem tehetsz

róla. Részeg voltál : nem tudod, hogy mit cselekedtél.

Az izenetet azon])an még mindig nem adtad át neki. Most

jer oda, kérj tle bocsánatot, s mondd el eltte az át nem
adott diadaltudósítást.

Akként történt. Villeboist ismét bevezették a czárn
hálótermébe. Ugy rémlett neki, mintha lett volna már itt

egyszer. A czárn még akkor is ágyban feküdt, flastro-

mokkal beraggatva. A bnös térdre és arczra borult

eltte s esküvel állítá, hogy kész azt az embert, a ki e

gonosz tettet elkövette, a legmagasabb árboczára saját-

kezüleg felakasztani, ha a czárn megengedi. A czárn
azonban kegyelmes volt : nem engedte meg ; bocsánatot

adott. Végre is egy hölgyre nézve hízelked az, ha bájai

ily rjöngésbe tudnak hozni egy másképen okos eml)ert.

S mikor aztán Yillebois elmondta a hstetteket, a miknek
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kezét nyujtá a bnbánó hsnek, a mit az ez alkalommal

nem hogy megharapni, de még csak megcsókolni sem mert.

— No már most fiam, monda a czár a tengerésznek,

elvégezted a dolgodat, minden ki van engesztelve ; már
most csak eredj vissza a gályádra

!

Yillebois egészen megnyugtatva, s u czári kegyelem vég-

telenségétl áthatva, sietett vissza commodori hajójára.

Ott azután, a mint a födélzetre tette a lábát : nyakon

csipték, elvették a kardját, lehúzták az aranyos egyen-

ruháját; adtak fel rá darócz gúnyát s odavasalták a lábá-

nál fogva a gályarabok padjához. S még az nap volt

módja benne ismét üldözhetni a svédeket, ugyanazon a

gályán, a melyen negyednapja diadalmasan verte ket;

csakhogy nem a hajó emelvényén, a commodori bottal a

kezében, parancsokat osztva ; hanem a hajó fenekén, az

evez lapát rudjával a kezében, a porkoláb korbácsára

ügyelve. S ott maradt öt esztendeig

!

így tesz a czár akkor, a mikor megbocsát.

Hát még akkor hogyan tehet, a mikor bosszút áll '?

Hát még mikor boszút áll a czár! Min antropomoi-

phismus ! Az isteninek emberi kaptafára vonása.

Azt nem úgy hijják, hogy «(boszúállás)). Ha a czár had-

dal pusztít el egy szomszéd országot, akkor a czár nem
boszút áll, hanem diadalt diadalra halmoz. — Mikor a

czár a fellázadt streliczeket felhozatja a böi*tönbl ahhoz

a diszlakomához, mely a külföldi diplomatia tiszteletére

rendeztetett, s aztán valahányszor új tál ételt felhoznak,

mindannyiszor saját legmagasabb kezeivel egy fogolynak

leüti a fejét, hasonló szertartást követve minden i)ohár-

köszöntésnél, hogy a pezsgödngók és az emberfejek egy-

máson keresztül-kasul ugráhiak az asztal fölött, akkor a

czár nem boszút áll, hanem igazságot szolgáltat.— Mikor

a czár egy egész várost földig leromboltat, s annak a saját

jó orosz népébl egy c8ecsszoi)ót sem hagy élve, akkor a

czár nem áll boszút, hanem kiirtja a mételyt a népébl

;
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s mikor a czár százezer lengyel gyermeket ervel kitép

szüli karja közül s elhurczolja ket muszka városokba,

Szibériába : aklvor a czár nem áll boszút, hanem organi-

zál és missiót tölt be.

Mivelhogy a czár nem más, mint földi Isten.

Hanem egy eset még is fordul elé, mikor a czár is kény-

telen megtudni azt, hogy is ember ; s a mely esetben

mégis csak elkövetkezik az a minden emberrel közös

indulat, a minek a diplomatiai mszótárban sincsen más
neve: mint «boszúállás».

A czár férfinak nem volt kellemetes ember. Szertelenül

ivott, még pedig pálinkát; káromkodott, verekedett és

szerelmeskedett, s mindegy volt neki, hogy czárn, vagy

konyhaszolgáló ?

Egy cseppet sem lehet rajta csodálkozni, ha Katalinnak

egész másforma volt az eszményképe.

Szép legyen, deli, karcsú termet; tüzes szemei legye-

nek, mikor kell, epedésre borongólv, göndör fekete szakálla,

kunkora bajusza, tojásdad piros arcza, finom fehér kezei

és mosolygó szája; tudjon szépen énekelni és tánczolni,

élczeket mondani és franczia verseket szavaim; legyen

engedelmes és szolgálatra kész, s ha néha a franczia

pezsgtl átszellemül, a mi nem megvetend ital, akkor

egészen más virtusok ébredjenek benne, mint a vereke-

dés! vágy.

Egészen a véletlen és a fátum dolga, hogy ezt az esz-

ményképet a sors él alakban is eléje hozta a czárnnek
;i szép udvarmester, Moens személyében.

Az ismét a rossz csillagok hibája, hogy a fudvarmester

teendi az udvarló hódolatnyilvánulásával annyira össze-

keverhetk, hogy a czárn nem tudta az egyiket a másik-

tól megkülönböztetni. S már-már kezdettek suttogni a

rossz nyelvek e dologról.

Péter és Katalin élett4)en nagy szerepet játszottak az

íilomlátások.

Péternek az ágya fölé volt akasztva egy nagy palatábla

;
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arra a czár, mikor alomból fölébredt, fel szokta írni, hogy

mit álmodott, bogy reggelig el ne felejtse.

p]zt nem azért tette, hogy lutril)a rakja, a mit álmodott,

mert ha a czár rakná a i)éiizét a lntril)a, az annyi voluu,

mintha a íináncz-miniszternek segítene lopni a saját zse-

bébl ; hanem azért tette, hogy azután komornyikjával,

meg a miniszterével összeült és találgatta velük, hogy mit

jelent ez az álom ?

Ez éjjel azt álmodta a czár, hogy kedvencz kutyája, a

mely rendesen ott szokott aludni az ágya eltti medve-

brön, egyszerre csak felhúzta a hátulsó lábaira a czár

lovagesizmáit, s elszaladt velük, a czár pedig utána, ker-

getve a perdiiellis komondort mezítláb.

Átkozott egy álom! Ell egy kuvasz sarkantyús csizmá-

ban, ntána meg a czár — raezítlál)

!

— Te! Jakusovszkí ! kiáltá a mindig szolgálatkész U(h:i-

ronczhoz, mit jelent ez a bolond álom ?

— Ez bizony azt jelenti fölség, hogy kutya van a kert-

ben ! s fölséged jól teszi, ha éjszakára nem húzza ki a

lábát a csizmából, a kedvencz kutyájára pedig nagyon jól

vigyázzon.

Ugyanezen az éjszakán pedig Katalin is látott egy álmot.

Az ágya tele volt kígyókkal, s az undorító csúszó-mászó

fajzat minden tagjait összeszorította, körülfonta, s ketts

nyelvével az arczába sziszegett. Az ö álommagyarázói nem
tudták e látványt olyan jól megfejteni, hogy vigj'ázott

volna magára jobban.

— Megüthetné a mennyk ! Monda a czár, de szivében

már benne volt a horog.

Egy este azt mondta Katalinnak, tiogy eluiegy dupkai

mulató kastélyába, s hosszabb ideig ott fog maradni. -

—

E helyett azonban azt tette, hogy elbujt a téli palottiban,

a hol a czárn lakott s egy apródnak nagy borravalót

Ígért, ha elárulja neki, mikor meg}' a üatal Moens Kata-

lint meglátogatni. Jó borravalóért pedig Oroszországban

a czárnöt magát is eladják : az apród úgy éjféltájon jött a
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czár rejtekajtajáii kopogtatni, hogy ha valami szépet akar

látni, hát itt az ideje.

A czár, a nádpálczával kezében, rohant a czárnö szo-

báiba ; annak a legels szobája eltt találta madame

Blaskot, a czárn legbizalmasabb udvarhölgyét s történe-

tesen a szép Moens lovagnak a testvérét; ez a hölgy a

hálószoba ajtaja elé gördített karszéken aludt.

Az udvarhölgy megragadta a dühösen berontó czárnak

a kezét, s addig huzalkodott vele, és trte annak ököl-

csapásait, a mennyi id épen elég volt arra, hogj' mire a

czár betör a czárn hálószobájába, már akkor minden

rendbe legyen hozva, s arra a kérdésre, hogy mit keres

itt e lovag ? azt mondhassa a czárn, hogy « semmit, csak

épen czérnát segít gombotyítani »

.

Nagy Péter azonban dühös volt ; az rtálló asszony

ellenállása meggyzte arról, hogy férji becsületében va-

lami kár esett; azonfelül saját maga olyan lármát csa-

pott, hogy minden ember összeszaladt rá a palotában, s

még az rtálló silbak is megtudta, hogy a czárn háló-

szobájában egy fölösleges cavaliert találtak.

Moens lovagot természetesen rögtön lánczraverték s

vitték a törvényszék elé, melynek Usakoff tábornok volt

az elnöke.

Péter, a Nagy, maga kívánt vizsgálóbíró lenni, maga
kérdezte ki a rettenetes bnnel vádlott udvaronczot.

— Ki vagy ? Mi vagy? Hol születtél ? — s a többi.

x\z ifjú lovag pedig, nehéz lánczai közt is felegyene-

sedve, így felelt meg neki:

— Ha meg akarod tudni, hogy ki vagyok ? hogy hív-

nak ? hát megmondom. Az én nevem Mousson lovag

:

testvére vagyok annak a Mousson Annának, a kit te ervel

elraboltál, meggyaláztál. Most én visszaadtam neked a

kölcsönt. A mi gyalázatot te az én családom nevére hal-

moztál, én visszavágtam a te homlokodra. Viselheted

holtig, s várhatod, hogy történetiróid ezt az esetet is fel

fogják jegyezni a neved után. Imi megboszultam test-
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véremet. Egyéh szándékom nem volt, A czám ár-

tatlan.

Ennél többet nem befizélhetett Moens, mert betömték

a száját s vitték egyenesen a veszthelyre ; csak ott enged-

ték meg neki, hogy meggyónjon.

Mikor letérdepelt a vágótke elé, azt sugá a hóhérnak :

— A dolmányom bélésébe van bevarrva egy arc/kép,

gyémántos foglalványban. Keresd meg, ha levágtál. A gyé-

mántokat tartsd meg, az arczképet égesd el.

A hóhér úgy tett. Mit tudta, ki lehet az a szép asszony,

a kit az ilju a szivén viselt arczképben. Az pedig Katalin

volt, nem más.

Ez volt aztán már az az eset, a mikor a czár is ember és

boszút áll.

Nem Moens lovag lenyakaztatásáról vau szó : ez csak

tréfa. Még az sem megemliteui való, hogy Balks grófnre

a törvényszék kimondta a kancsukás büntetést, s ezt Nagy

Péter saját kezeivel hajtá végre ; mert ez még megtisztel-

tetés, s aztán a hetediknél már abbanhag3i;a ! tehát ez még

kegyelem ; hanem szó van arról a bosziiról, a mit a czár

feleségén állt.

A kivégeztetés napján a czár berontott a czárn szobá-

jába. Egész arcza ki volt kelve a dühtl. Az egyik kezében

volt egy buzogányos fej nádbot, a másikban egy mez-

telen vadászkés. Nem szólt semmit ; csak oda lépett vér-

ben forgó szemekkel a czárnhöz, s összecsikorgatta a

fogait. Azután felrúgott két karszéket. Akkor felemelte a

vadászkést s markolatig döfte a czárn — karszékének a

támláuyába. Aztán neki indult a sznyegeket összehaso-

gatni. A czárn udvarhölgyei ijedtükben bújtak ágy alá,

kanapé alá, kandallóba, hová ? senki se mert egyet muk-

kanni. Utoljára egy hatalmas ütéssel olyat méi-t a 1)Uzo-

gányával a czárn feje, fölé hogy a mögötte lev velenczei

tükröt ezer milliom darabra zúzta vele. A czárn meg sem

rezzent.
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Erre azt mondta neki Nagy Péter :

— Látod, kezemnek egy ütése elég volt ezt a pompás

tükröt összetörni.

Katalin nyugodtan felelt neki arra

:

— De hát már most szebb lett-e a palotád az által, hogy

legszebb ékességét összetörted ?

Ekkor azt monda neki Nagy Péter

:

— Gyere velem

!

Azzal levezette a czárnöt a hintájához s elvitte t ma-

gával — a veszthelyre.

Ott volt egy bitófa felállítva, s annak a gerendájára volt

kiszegezve a szép Moens lovag feje.

Nagy Péter megfogta Katalin kezét s odahurczolta t a

bitófa alá s kényszeríté arra a helyre állani, a hova még
a szép lovag vére csepegett.

— Tekints oda ! Ismered ezt az embert ?

A czárnö arcza még most sem mozdult meg.

Hideg vérrel feleié :

— Sajnos, hogy a romlottság oly nagy az udvaronczok

között.

A nagy czár tehetetlennek érzé magát egy asszonynyal

szemközt, a kin nem tudott boszút állani.

Azt mondta neki, hogy megbocsát s ismét hazavezette.

És aztán igen nyájas volt hozzá.

A czárn azonban megvesztegette a czár egyik apródját,

hogy hozza el neki azt a palatáblát, amire Péter az álmait

és gondolatjait fel szokta jegyezni, hogy el ne felejtse.

S jó borravalóért bizonyára még a czárt is eladják.

Egy napon ezt olvasá Katalin a tábláról

:

— Egy czárnnek már lenyírattam a haját, még a má-

sikét is lenyiratom.

(Azoknak a nknek a haját szokták lenyirni, a kiket

kolostorba számznek.)

Katíilinuak pedig igen szép haja volt, sajnálta

volna.

Másnap a czár rosszul érezte magát ; czitromos vizet
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adtak neki. A c7,itrom pedig nagyon ártalmas K7. orosz

czároknak.

Mikor Péter érezte, hogj' ez volt az utolsó itala, nem
ellenmérget kért, hanem mérget : tintát. Végakaratát ké-

szült leirni. De csak odáig Lirta, hogy « rendelem, hog}'

Katalin czárnö)) ... ha tovább Írhatta volna, ez a szó

következett volna : (imegfojtassék». — így aztán azt olvas-

ták ki belle : « uralkodjék !» S a czár nem végezhette be

boszúját.

Hanem Mousson bevégezte a magáét.

OEOSZ NEMEZIS.

Valahány ház, annyi szokás.

Már mi nálunk az a szokás, hog}^ ha valami nem tet-

szik a magyarnak, kiáll a középre s megmondja a királj'-

nak szive szerint: « Fölséges uram, ez mi nekünk nem
tetszik, ez nem jól van, ebbl baj lesz, majd meglássa!))

A mire a fölség azt feleli rendén : (iHát fiaim, ha nem
tetszik valami állapot, ott van nektek az országgyüléstek,

csináljatok magatoknak többséget, szavazzátok le a mi-

nisztériumot: én bizony adok nektek olyan miniszté-

riumot, a milyent a többség kíván. Azért nem kell hara-

gudnunk.*) Mi aztán akként cselekszünk, a mihez jogunk is

van, jól leattateremtettézzük a kormányunkat, azután

szavazunk s ha megbuktattuk a kormányt, megyünk

a Szikszaiba s iszunk egyet, de nagyot ; ha pedig nem
buktattuk meg, akkor is megyünk a Szikszaiba s iszunk

nagyot, de kettt.

Oroszországban ez másként van, ott azon kezddik

az ukáz, hogj' «Cár kazab) (a czár parancsolja); a töl)bi-

nek pedig csak arra való a szája, hogy mikor nem eszik,

vagy iszik, akkor fogja l)e.

ifikor aztán nagyon sokat parancsolgatott össze-vissza

a czár, a mi a liiveinek nem tetszett, akkor egy szép
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napon odamennek a hivei s k fogják be a száját a czár-

nak; még pedig úgy, hogy többet ki nem nyitja. Akkor

az excellentiás gyilkosok alattvalói hódolattal berontanak

a czárné szobájába s azt mondják neki, hogy van szeren-

csénk belled özvegyasszonyt és czárnt csinálni ; az

azután megköszöni nekik azt az szinte h ragaszkodást

magas személyéhez s megteszi ket els tanácsosainak.

Ez olyan rendes eljárás Oroszországban, hogy egyszer

már Talleyrand megsokalta s azt mondta, hogy « ideje

volna már, hogy az oroszok czárjai változtatnák meg

a meghalálozási módjukat».

Mondanunk sem kell, hogy e nézethez mi is csatlako-

zunk és az egész eljárást nem helyeseljük.

A szegény Péter czár is így járt. Tudniillik Péter

a kicsiny, a kinek legnagyobb bne az volt, hogy

a czárn is kicsinynek találta. excellentiáik egy szal-

vétával fojtották meg.

Nem is csináltak belle prédikácziós halottat. Minden
szertartás nélkül bedugták az Alexander Newsky kolostor-

nak egyik pinczéjébe, ott befalazták a koporsóját s még
csak sírkövet se tettek eléje. Egyedül a barátok tartogat-

ták az emlékét, hogy hol van eltemetve.

A gyilkosokból pedig mind elkel államférfiak, hires

hadvezetk s még hiresebl) czárni kegyenczek lettek.

Orloff Alexis, Eazumofsky Kyrilla, Orloíf Nikitits, Baria-

tinszky Knyezs és a fczinkos Paszszek kés vénségükig

melegedtek a czárn kegyelmes arczának ragyogásában.

Maradt pedig a megölt Péternek egy fia, Pál. Ez anyjá-

nak egész hosszú uralkodása alatt folyvást azzal a gondo-

lattal évdött: ((kerüljek csak egyszer én a trónra, s kap-

jalak titeket életben !»

Ez is bekövetkezett.

II. Katalin meghalt. Pál lépett a trónra.

A mint az anyja halálának hirét vette Pál, azonnal

megparancsolta, hogy nyissák fel a pinczeboltot, a hová
atyja el van dugva s hozzák el si koporsót. Felnyitották

Jókai: Felfordult világ. 2á
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azt. Az egykori czárból volt még ott egy koponya, egy

c8om() luíjfüi-t, egy pár keztyü és saru és egy halom por,

a mely közt csillámlott az egykori paszomántokról szét-

omlott aranypor.

. Pál czár elször letérdelt a koporsó mellé, feleségével

és gyermekeivel együtt, azután megcsókolta a jobb kézre

való keztyüjét a por-embernek. Végre elhozatta a czári

koronát s rátette azt a csontkoponyára. Eletél)en nem
koronáztatta meg magát III. Péter : a fia halála után

hozta helyre ezt a mulasztást, harminczöt esztendei porrá-

válás után.

Ez volt a kiengesztel Nemezis.

Következett a boszuállás.

Péter gyilkosai még éltek. Katalin herczegekké tette

ket. Orloff Alexis diadalai által önmagát nemzete hsévé,

Csezminszky mellékneve egy gyzelmes hadjáratról ma-

radt rá. Pál felhozatta ket apja temetésére, a kik gyilkosai

voltak,

A fiu és a gyilkosok közötti találkozás rettenetes volt

:

hanem a boszú még rettenetesebb; Pál azt parancsolta,

hogy mikor atyja koporsóját ideiglenes kriptájából át-

viszik nagy pompával a téli palotába, a két gyilkos fúr
vigye a koronákat a koporsó eltt.

Orloíf, a hajdani délczeg kcgyencz, már ekkor lutven

esztends volt s ])al lálciru siintított a k(>sz\(iiy miatt;

Bariatinszky meg nyolczvau éves volt s minden tagja,

a feje is egyre reszketett szélhdés miatt.

N( 111 volt számukra irgalom.

Napokig készültek a pompás diadalmenethez, a minek

Szentpétervár futczáin végig kellett vonulni. Katonaság,

hivatalnoksereg, zászlóerd követte a halotti szekeret,

csupán p;i]» \t)lt ötsziiz a kisí'vetben ; a koporsíi l'o'.ótti

mennyezetet csupa tábornokok emelték s mögötte mentek

gyalog, levett föveggel a czár és fiai.

!),• |c!_ni;i!j,y,-^zcn'il)l) l;it\;(iiy \olt ;i kol 'j;\ilkos fi'ii'ir,

a kik ;i li;ilottvi\ö szekér eltt bandukoltak. íJariatinszky
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vitte az asztrakáni koronát, Örloff Alexís a császári koro-

nát. Az egyik reszketett, a másik sántitott.

Harminczöt éven át ünnepelt hsei, rettegett furai

voltak az országnak, mely most ket gúnyordítással

fogadja, mikor látja jönni a két koronával sántítva és

tántorogva. Bariatinszkyt két orvos támogatja, hogy el ne

essék s moschiist szagoltat vele, ha el akar ájulni.

Ez volt a boszuálló Nemezis. Igazi orosz gondolat.

Súlyosabb a kancsukánál, fájóbb a palloscsapásnál.

A téli palotában azután a pazar pompájú ravatalra

egymás mellé helyezteté Pál atyja és anyja koporsóit,

Kényszeríté a két halottat egymással kibékülni.

És azután a Péter-Pál templomában egymás mellé

helyezteté el mind a kettt, a síremléken emelt réz-

koporsókra felvésetve mind a kettnek a nevét, a napot,

a melyen született s azt a napot, melyen együtt eltemet-

tettek, de azt nem, a melyen meghaltak. Tehát kénysze-

ríté a történetírás múzsáját, harminczöt esztendt le-

törülni a história táblájáról, hogy azt higyje mindenki,

hogy Péter és Katalin egy napon haltak meg, mint igaz,

eg,ymást szeret, egymás nélkül élni nem tudó házas-

társak.

Ez az eltörl Nemezis Oroszországban.

* * *

Vége felé természetesen, hogy Pál is arra a sorsra
jutott, a mire Péter, csakhogy nála szalvéta helyett egy
övszalagot használtak.

AZ OROSZ KOPPANTÓ.

Hogy mi az a koppantó ?

Ifjabb olvasóink alig fogják tudni, az öregebbek még
talán emlékezni fognak rá, hogy az egy ollóforma vas''-

eszköz, a mi arra szolgált, hogy a hajdani faggyugyertyák

±2*
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idejében az ég kanóczot megkurtítsa, s osetleg. ha

nagyon alant vette, a gyertyát eloltsa.

Oroszországban nagyszeren tudták kezelni ezt a kop-

pantót a világosság eloltogatására.

Az egyetemeken, a sok diák között, el kezdtek ter-

jengni a szabadelv eszmék : jött a koppantó ; egy ezári

nkáz elrendelé, hogy háromszáz diáknál többnek nem
szabad egy univerzitásba fölvétetni ; azoknak is csak

magas hivatalnokok, vagy nemes urak fiainak szabad

lenni ; és különösen jámboroknak és vallásosaknak,

Moszkvában volt ezernégyszáz egyetemi tanuló, azok-

ból a Jíoppantó ilyenformán egyszerre kioltott ezer-

egyszázat.

Hanem a meghagyott háromszáz között is oly igen

el volt terjedve a gonosz felvilágosodás szelleme, hogj^

1 848-ban mind valamennyit halálra Ítélték lázadási szán-

dék miatt s csak a czár kegyelme menté meg ket a szi-

bériai ólombányák számára.

Ez az esztend sok világgyujtogatással járt. Az orosz

kormány nem gyzött utána járni a koppant<)val.

Elvégre meg lett tiltva orosz alattvalónak a külföldre

való utazás. Csak nagyon elkel úrhölgyeknek osztatott

kegyelemképen engedély arra, hogy külföldi fürdkre

elmehessenek.

Báró Bruiningkné, született Lieven grófn, e protegált

úrhölgyek közé tagozott, a ki per sundambundam ilyen

utazási engedélyhez jutott.

Bizony nagy fáradságába került! Elször orvosi con-

siliummal kellett bebizonyítani, hogy beteg, hogy beteg-

ségét csak Nizza enyhe levegje gyógyíthatja meg, F^z nem

volt elég. Orloff gróf, a rendrminiszter azt mondta neki,

hogy Krimia levegje épen olyan, mint Nizzáé, tökéle-

tesen olyan jó Krimia a betegeknek, mint Olaszország.

Erre a bárón orvosainak be kellett bizonyítani, hogy

Krimia levegje nagyon is jó ! tiz perczenttel több benne

az ózon, mint Nizzáéban (ha azt mondták volna, hogy
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kevesebb, mind Szibériába sétáltak volna), de épen azért

kerülni kell azt a grófnnek, a ki szív-viszér-szellentyü-

tágulásban szenved. Ettl a tudós replikától (meg a mar-

kába nyomott imperiálcsomótól) annyira kapaczitálva lett

a derék miniszter, hogy kiadta az utazási engedélyt

a bárónnek, a czár helybenhagyásával.

Bruiningk bárón pedig épen egyike volt azoknak a

veszedelmes asszonyoknak, a kik idegen irók munkáit

olvassák.

Kedvencz irója volt neki Kinkéi Gottfried, berlini költ.

Föltette magában, hogy azt meglátogatja; s tisztelete em-

lékjeléül sajátkezleg himzett a számára egy szép sz-

nyeget, hogy majd azzal meglepi.

Mikor Berlinbe ért s kérdezsködött kedvencz inya

után, azt mondták neki, hogy az Spandauban ül, igen jó

helyen, az állambörtönben,

A bárón kiment Spandauba, kedvencz költjét meg-

látogatni. S nagyon csodálkozott, mikor azt mondták neki,

hogy Poroszországban a börtönök nem arra valók, hogy

abban látogatásokat fogadjanak el. Hát legalább ezt a sz-

nyeget vigyék be neki: jó lesz a széke elé, hogy meg ne

htse a lábát, mikor az asztalnál ül és ir,

— Hahaha ! kaczagott a Platzmajor a szeme közé,

az volna még a szép ! Himzett sznyeget az árestánsnak

!

Kap egy prittset, meg egy asztalt. Keli is annak a széke

elé sznyeg, mikor ír ; hiszen elször nem kap széket,

másodszor nem kap tintát. Karsamadiener, madame.

A bárón egész felindulással hajtatott rögtön a belügy-

miniszter, Manteuffel úr palotájához. Nem. akarták be-

jelenteni; excellentiája még az ebédnél ült. Egy pár

arany a komornyik markába, meg az izenet, hogy Szent-

pétervárról van itt egy bárón, a ki fontos izeneteket hoz,

megtette a maga hatását, a komornyik kihivta az asztal-

tól a minisztert, a ki ari'a a szóra, hogy ((Szentpétervárt),

egyszerre ugrott a székérl, még a diótöröt is ott feledte

a kezében.
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— Hát csak azt jöttem önnek megmondani, liog}' most

jövök Spandauból, a hol Kinkéi Gottfriedet meg akartam

látogatni. Azonban be nem eresztettek hozzá, s tudtomra

adták, hogy a fogolylyal a legalávalóbb módon bánnak.

Még csak iró eszközt sem adnak neki, a mi egy gondol-

kozó teremt lélekre nézve nagyobb kinzás, mintha a vilá-

gosságot fognák el tle. Én meg vagyok gyzdve, hogy

ez az ön tudta nélkül történik, miniszter úr, s jó szol-

gálatot véltem önnek tenni az által, hogy ezt tudtára

hozom.

A miniszter megrökönyödött ; hát ezért kellett neki

félbehagyni a giardinettot. Röviden ki akarta fizetni

a kotnyeles dámát.

— Ez mind az ón világos rendeletemre történik.

— Az ön saját rendeletére ? fordult neki a szép asz-

szony, s ön nem szégyenli azt elttem bevallani ? Czudar-

ság, alávalóság így bánni nemzetének diszével, egy ünne-

pelt költvel, a kinek neve ragyogni fog akkor is, a mikor

az önét rég belepte a pókháló, pfui, excellentiás úr.

— Madame ! ordított fel a miniszter.

— Igen. Ön is, látom már, hogy csak olyan gyáva

porkoláb, mint a mi államférfiaink, egy lelketlen gép . . .

— Madame ! ordított bele Manteuífel.

— A zsarnokság kezében, folytatá feltartóztathatlanul

a deln. De eljön a kor, mely Ítélni fog ön felett és vala-

mennyi czinkostársa fölött, kik a nép leigázására törek-

szenek . . .

Es így tovább, ebbl a hangból, vége- szakadatlanul.

A dühös miniszter csak kiabált: közbe «madame !»>

de nem lehetett annak gátat vetni. Nagy Péter czár egy-

szer megpróbálta, egy fürészmalmot megállítani azzal,

hogj' a kerekébe belekapott ; de próbált volna csak egy

indulatba jött asszonyságot megállítani a beszéd rohamá-

ban ! Manteuflfel urat ott a saját audientiás teremében

úgy megrakták, mint a szapult vásznat.
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Mikor aztán elvégezte a deln, azt monda neki

:

— Excellentiás uram, most már visszamehet: el-

bocsátom.

A miniszter kék-zöld lett dühében. Mit csináljon ezzel

az asszonynyal? — Aki még nem is alattvalója. Sirva

futott az orosz követhez, elpanaszolva neki a rajta elköve-

tett gj^alázatot s elégtételt követelt, ügy megmérgeldött,

hogy sárgaságba esett s úgy nézett ki, mint egy czitrom.

Bruiningk bárón azonban nem maradt ott, ebben a

czitromban gyönyörködni, hanem ment rögtön a férjével

együtt oda, a hol az igazi ezitromök teremnek, Olasz-

országba s ott töltötte a telet.

Ott is igen jó helyen volt, az osztrák postahivatal min-

den levelét elbb az orosz konzulátusra vitte, ott felnyi-

tották, elolvasták, azután adták át a czimzettnek ; a rend-

rség pedig mindenrl referált az orosz konzulnak, ki jár

a bárónhöz, kit látogat meg, mit beszél?

Oroszország pókfonalai messze elnyúlnak. A bárón
nem is sejté, hogy t mindenüvé kisérik. Megtudta aztán,

mikor egyszer Hamburgba érkezett. Ez volt az a derék

város, mely egyenesen Oroszország zsoldjában állt. Amint
a bárón leszállt a fogadóban, rajta rontottak a hamburgi

hatóság fogdmegei, leveleit mind elkobozták, azok közt

volt két orosz szabadelv tanárnak is holmi levelezése,

a kiket aztán éjszaka húztak ki az ágyaikból s bekötött

szemmel szállítottak el, jó sötét helyekre. A bárónnek

pedig tudtára adatott, hogy Hamburgot elhagynia nem
szabad, míg az orosz kormány nem fog rendelkezni

iránta.

No azt elre is gondolhatta, hogy mibl fog állni ez a

rendelkezés? Hazavitetik Szentpétervárra; azt pedig a czár

megmondta elre, hogy kaphassa csak meg ezt a refrakta-

rius asszomi, bizony megkorbácsoltatja rendén, a mért

az kedvencz porosz miniszterét úgy megsértette.

Ez baj volt.

Szökni nem lehetett, mert akárhová ment a bárón,
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8 strázsát állt, ha valami boltba betért, addig, míg visz-

szajött.

A bárón egy könyvárus boltban elpanaszolta a baját

a könyvárus segédnek, hogy milyen veszedelem fenye-

geti.

A könyvárus segédek pedig az egész világon mindenütt

a rebellisek osztályához tartoznak.

— Oh, ha csak ez a baj, monda a bárónnek az ifjú úr,

semmi sem könnyebb, mint azon segíteni. Tessék csak

rám bízni magát. Azzal elindult, a bárónt az Elba part-

jára kivezetni. A rendr kisérte ket nyomban.

Mikor az Elba partjára kiértek, azt mondta a boltos-

segéd a bárónnek

:

— Nézze ön, ott van egy angol gzös, indulásra

készen. Én egy perczig feltartóztatom az ön emberét,

azalatt madame meneküljön be a gzösre s aztán ne fél-

jen semmitl.

Mikor aztán a gzös kiszálló hídjához értek, a boltos-

segéd visszafordult s azt monda a kísér rendrnek :

— Ugyan édes emberkém, nem tudná ön megmondani,

merre van az észak-nyugoti vaspályának a délkeleti

indóháza?

A míg a meglepett rendr e furcsa kérdés lehetségét

találgatta, azalatt a bárón hirtelen befutott a hídon át

az angol gzösre s az ott sétáló kapitánynak a karjába

kapaszkodva, azt monda neki

:

— Védelmezzen ön, sir ; én politikai menekült vagyok !

— Valamennyi ágj^úmmal! viszonzá a brítt.

S amint a rendr jött lélekszakadva, a bárónjét rekla-

málni, azt monda neki hidegvérrel

:

— Ez Nagybrittania területe, az én hajófödelem.

S ezúttal a koppantónak koppant az orra.

A boltos legény pedig sietett a hotelben maradt Brui-

ningk bárót felkeresni s tudatta vele, hogy siessen a fele-

sége után, a ki Londonba utazott,
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A czár dühös volt, mikor alattvalójának ez ujabb csin-

ját megtudta. Most már nem volt szabad neki megszaba-

dulnia.

A mint Londonban kiszállt a szép asszony, rögtön oda

izent hozzá az orosz nagykövet, hogy «a czár parancsol!))

Tessék haza menni azonnal.

— A czár parancsol ám ! feleié a szép asszony ; de én

nem fogadom meg.

Hüh ! Ez már sok volt ! A bárón férjét azonnal érte-

sítek, hogy ha kedves neki a világi birtoka, rögtön vigye

haza a feleségét, hadd korbácsoltassa meg a czár ; külön-

ben minden vagyonát elkobozzák.

Bruiningk bárónak szép birtoka volt, de a felesége még
szebb volt. S jobban szerette a feleségét, mint a bir-

tokát.

Azt tette, hogy alattomban eladatta minden orosz-

országi birtokát egy dorpati savoyard eredet bankárral,

ki családjának nagyon sok hálával tartozott. S ugyanerre

rábizta, hogy a vételáron szerezzen neki angol állampapí-

rokat s azokat hozza el neki Londonba. Húsz százalék

províziót Ígért neki belle.

A czár dühös volt, mikor megtudta, hogy Bruiningk

bárótól nincs mit coníiskálni, mindene el van adva.

Haragjában ötven százalék provisiót igért annak a ban-

kárnak, a ki feljelenti Bruiningk papirosban eltett va-

gyonát.

A savoyard sok hálára volt kötelezve a báró családjá-

nak; hanem azt az olaszok nagyon jól tudják, ötven több,

mint húsz. Fogja hát a cassettet, melyben megbízója

vagyona volt zárva s megindult vele ; de nem London

felé, hanem Szentpétervár felé, hogy a czárnak adja át.

A bankárnak pedig volt egy segédje, ki neki nagy hálára

volt lekötelezve, annak a bankár öt perczent sápot igért

a prédából, ha ez az üzlet sikerül, s magával vitte t
az útra.

A segéd hollandi volt s nagy hálára volt lekötelezve
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több, mint öt, 8 az bizony útliözben ellopta a princzipá-

]is;ttiil a cissfttot s elszökött vele Londonba : ott átadta

a jogos tulajdonosnak s l)eseperte értr a ina^a lu'isz per-

czentjét.

És így a koppant(')nak megint csak koppant a/ niia.

A ezár véghetetlenül diibös volt.

Mikor már az erszak nem használt, \ égre szép cselhez

folyamodott. Kiküldé egyjD l»ai;itját Bruiningknak, hogy

beszélje rá: ne bolondozzanak, a rzár nirgljocsát, nem
korl^ácsoltatja meg a szép asszonyt, csak vessí? magát

térdre a lál)aihoz, az orvosok majd adnak neki bizo-

nyítványt, hogy elmeháborodott s azzal minden rendén

lesz.

De biz a szé]> rebellis még a kegyelmi hivogatiisra sem

tért vissza.

S így a koppantónak mindenképen k()p])ant az orra.

MUSZKA AJÁNDÉKOK.

Egyik berezeg Dolgorucki ropi)ant terjedelm uradal-

makkal birt a Volga mellett, s azoknak k( /( h se e^y >/.ta-

rosztra volt bízva, a ki a jövedelmet a hcrczeg után kül-

dözte a külföldre. A berezeg a telet Parisban tölte,

a tavaszt Velenczébeii, vagy Flé)renczl)en, iiy;ina a játék-

fürdket gyarapítá s ösz</.i 1 Németországban vadászott.

Otthon soha sem lakott.

Dicsekedett is a sztaroszt az ismerseinek, hogy nii-

<~<iila s/,('|) lulyelxeii lakik az herczege teljes életében

!

Egyszer aztán az a meglepetés érte a derék tiszttart()t,

hogy egy szép febrnáriusi napon levelet kap a herczegé-

tl, hogy siessen le liozzá azonnal haladéktalanul —
Velenczébe.

No most kellett aztán nu'g meghallgatni a j() sztaroszt

dicsekedését az i->ni.iriM,K el/ltt. A/ ö herczege öt leren-
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deli magához Olaszországba ! A gyönyör Olaszországba,

hol már ilyenkor nyár van ; most elindul szánon, meg-

kerüli a földet, odaér Velenczébe ; ott akkor javában érik

a narancs, azzal megtölti a zsebeit, visszajön, s mikor

hazaér, még akkor is számít lesz idehaza és jég a Volgán.

Csakugyan úgy is lett minden, kivéve a narancsot.

A sztaroszt felült a háromlovas szánkára otthon Csecsita-

székiben; az letette t Akjermannál, odáig csúf világ volt,

a farkasok kergették.

Onnantól kezdve aztán még csúfabb világ keletkezett.

Ott hajóra szállt s egész Velenczéig verte a zivatar, majd

elpusztult. Konstantinápolyban egy csepp gyönyörsége se

telhetett, mert úgy feküdt, mirit egy darab fa ; az egész

úton imádkozott, meg káromkodott, itta a vutkit és tette

annak az ellenkezjét, a tengeri betegségtl úgy elfogyott

Velenczéig, hogy maga sem ismert magára.

De bár a herczege se ismert volna rá

!

— No hát, sztaroszt, megérkeztél, kérdezé tle a ber-

ezeg, a mint a h hivatalnok egyenesen az szállására

bukott be. — Hát milyen világ van odahaza? Nem fagyott

el a rozs?

— Dehogy fagyott el, hiszen még hó alatt van.

— ügy ! Igaz ! Hát a marhák között nem ütött ki vér-

tályog, lépbaj, keleti marhavész?

— Dehogy ütött ki, uram, hiszen mondom, hogy hideg

van ott még erre nagyon.

— Igaz biz az ! Hát a jobbágyokat nem hordja a

cholera ?

— Harmadszor is mondom, hogy még most ott hideg

van, senkinek sincs kedve cholerát kapni. Ahhoz tök kell,

meg uborka.

Ez pedig nevezetes kérdés volt a herczegre nézve, mert ö

negyvenezer léleknek volt birtokosa uradalmain. « Lélek »-

nek nevezik tudniillik a tizennyolcz évestl hetvenig való

férfiakat, a többi nem lélek. S a lélek pénz ! (A hogy az

angol mondja.)



— De hát lia cholera nem volt a tájunkon, lirtatá a

herczeg, mondd meg nekem, hogyan lehet az, hogy el)hen

az esztendben a hivatalos összeszámítás szerint énnekem
ezerhatszáz darabbal kevesebb lelkem van, mint ezeltt

öt esztendvel ?

A sztaroszt ravaszul mosolygott.

— Hát azt tudod, uram, hogy a kormány minden öt

esztendben számítja össze a lelkeket, a kiktl a földes

uraik azután egy rubel fejadót fizetnek. Én a legutolsó ösz-

szeirás alkalmával egy esztendeig nem adtam engedélyi;

az újszülötteket megkeresztelni. Ilyenformán azok egy év-

vel késbben lettek beii*va az anyakönyvbe s miután kö-

rülbelül annyi ember születik évenkint, a mennyi meghal

s egyik szám a másikat kijjótolja, ilyenformán nálunk egy

egész esztendei halottaknak a száma fedezetlen maradt a

születettek számával. Ez te neked a jöv öt esztendre

nyolczezer rubel haszon.

Pózért már csak megérdemli az ember, hogy megdicsérje

a gazdája.

No szépen megdicsérte.

— Te gazember ! Máskor ha lopni akarsz, lopj magad-

nak, de ne nekem. Hej legények

!

Erre a szóra elugrott vagy négy darab markos fogd-

meg. A jó sztarosztot kinyújtóztatták egy kényelmetlen

padra s ketten kétfelöl holmi spányolnáddal és mogyoró-

sarjadékkal olyan értekezést tartottak fölötte, e kettnek

elnyei fölött, hogy egészen megérthette a dolgot. A her-

czeg számlálta a tempókat katonai pontossággal : «raz,

dva ! raz, dva

!

»

Mikor vége volt, azt monda a sztarosztnak :

— No csak ezért hivattalak. Már most viss/anT'bcts/,

megint.

S azzal a jámbort megint belei)akolták a bimdájába,

visszavitték a hajóra, a hajó elszállította Akjermannig.

Ott csakugyan megvolt még a szánút.

Tehát a szegény sztaroszt azért ment el a Volgától a
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velenczei lagimákig, hogy megtudja, mi különbség van a

spanyolnád, meg a mogyorófa közt ?

S ezt az adatot, mint kitn jeles nemzeti jellemvonást

jegyezték fel a krónikaírók a berezeg viselt dolgai közé.

Hanem a nagyapja a berezegnek, az még tréfásabb

úr volt.

Ez még Nagy Péter ezár idejében hatalmaskodott, a mi-

kor ersen divatban volt az oroszoknál mindenféle gyárak

felállítása.

A berezeg alattvalói közt volt egy derék, értelmes ember,

a ki a maga eszétl valami hatalmas szövgyárnak vetette

meg az alapját.

Erre ugyan a berezeg mindig ráfizetett, de az nem tett

semmit, azért a sajátsztte balináját kellett viselni az egész

jobbágyságának s a gyár nagy virágzásnak örvendett.

A berezegnek kedvenez vállalata volt az. Meg is látogatta

sokszor s elmagyaráztatta magának a gyárfelügyelvel a

munka egész folyamatját. Egész heteken ellakott a gyárá-

ban s olyankor a gyárfelügyel vendége volt, a ki ezt nagy

szereneséjének tartá.

A felüg;\'el is esak olyan jobbágya volt egyébiránt a

berezegnek, miként a többi.

Egj'szer azt mondta a felügyel az urának :

— Gyémántos herezegeeském, olyan szépen megcsinál-

tam a gyáradat, hogy bizony megérdemelnék érte egy kis

megjutalmaztatást. ^
— Hát nem loptál eleget ?

— Az más kérdés. Én szeretnék tled valami kis emlé-

ket kapni, a mirl megemlegesselek holtom napjáig. Talán

valami kitüntetést a czártól.

— Hogy én neked valami kitüntetést szerezzek a czár-

tól ? No jól van, gyere velem, majd elviszlek hozzá.

A gyárfelügyel boldogsága tökéletes volt, hogy öt a

herezege maga vezeti be a fölséges ezárhoz.



Dolgoriicky kihallgatást kórt a czárnál s hozzájutva,

eladta a dolgát.

— Fölséges úr, elhoztam a szövgyáram felügyeljét.

— Hát aztán mi baja van velem a te szövgyárad fel-

ügyeljének ?

— Borzasztóan fáj szegénynek a két els foga, egész

éjjel nem tud tle aludni.

— Ugy hozd ide

!

Mert Nagy Péternek az a különös szenvedélye volt, hogy

szeretett fogat húzni. Általában különös hajlama volt az

operatiókhoz. A htlen alattvalóknak maga amputálta a

fejeit, a h alattvalóknak pedig a fogait húzogatta ki.

Senki nagyobb örömöt nem csinálhatott neki az udvar-

nál, mintha egy fogfájós embert vitt eléje, a kit megsegít-

hetett.

A jámbor gyárfelügyel oda volt a nagy dicsségtl,

mikor azt mondták neki, hogy csak menjen be a czárhoz,

szívesen látja, de tetpontra hágott a dicssége, mikor a

czár még le is ültette a szobájában. Ez már nagy tisz-

tesség !

— No most tátsd el a szádat

!

Hisz az a nélkül is tátva volt.

A czár megfogta az egyik markával az üstökét, a má-

sikban már készen volt tartva a « pelikán » : rippsz-ruppsz,

kinn volt a két fog.

Azzal vége volt az audiencziának.

Mikor aztán a jámbor gyárfelügyel kijött a czártól u

herczege elé, markában a két els fogával, a kegyelmes

patrónus tréfás kedélylyel monda neki

:

— No látod, már most kaptál olyan eink'ket u c/ártúl,

u mirl holtodig megemlegethetsz.
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A JEGPALOTA.

Galiczin Feodor herczeg Parisban léte alatt a legna-

iiagyobb bn elkövetésére engedte magát elcsábíttatni, a

mit csak eg}' orosz alattvaló a trón, az állam, az egyház,

a jó erkölcs, egyszóval minden isteni és emberi törvények

ellen elkövethet. S valóban azt kell mondani, hogy elcsá-

bíttatott e rettenetes vétek elkövetésére ; daemoni machi-

natiók és cselszövények által vétetett rá, mert hogy igaz

hitben neveltetett, elkel állású orosz fúr, saját eszével,

ily égre és hétországra kiáltó gonosztettet kigondolhasson,

az a chimaerák országába tartozik.

De mondjuk meg már, hogy mi volt Galiczin berezeg-

nek ez a borzasztó nagy bne.
Hát az volt, hogy áttért a római katholikus hitre

!

Mert hogy Oroszországban a legtökéletesebb vallássza-

badság van. Ha egy pápista lutheránussá akar lenni, senki

sem gátolja benne; ha egy zsidó ki akar keresztelkedni,

ahhoz is jussa van; ha a csuvaszok el akarják hagyni a

shamán vallást s a budha hitre áttérni, semmi nehézségbe

nem ütköznek s ha a Perzsiától elvett tartományok sziita

lakói össze akarnak verekedni a Törökországtól elvett tar-

tományok szunnita lakosaival Mohamed testamentoma

fölött, hát az is egészen az ö dolguk, st ha egész lengj^el

községek át akarnak térni az orthodox keleti egyházba,

még ez is szabad. Hanem, hogy megfordítva valaki az egy

igaz és egyedül üdvözít strarovecsnjá hitközség kebelé-

bl át akarjon lépni az « eretnek » római katholikus egy-

házba: «hja paraszt, az megint más!» ez már egy olyan

hallatlan merénylet, hogy ennek a számára még csak pa-

ragi-afus sincs a muszka törvénykönyvben, mint a spár-

taiakéban az apagyilkosságról.

És hát mégis megtörtént egyszer egy ezer esztendben

ez a lehetetlenség is. Galiczin herczeg pápistává lett.



352

Már most mit csináljanak ezzel az emberrel ?

Abban az idben Anna czárnö ült a trónon. Valamennyi

orosz czárnök között a legkeg^'elmesebb, akinek uralkodása

alatt a legkevesebl> kancsuka és Szibéria lett felszolgáltatva.

A mikor csak lehetett, kerülte a tragikus büntetéseket.

Pedig Galiczint meg kellett büntetni fényesen.

Anna czárnö idejében nagy divatja volt az udvari bolon-

doknak ; minden elkel úr tartott magának legalább

egyet. A czárnnek hat volt. Azok mindenféle fajtát kép-

viseltek. Egyik udvari bolond csak a bukfenczhányásban

tüntette ki magát s kedves volt, mikor a felemelt lába-

ujjával megvakarta a fülét; a másik grimaszokat tudott

csinálni, a mik megnevettetek a társaságot, a harmadik a

hasából tudott beszélni, a negyedik utánozni tudott min-

denféle állathangokat, az ötödik bolondos dalokat tudott

énekelni, s a hatodik goromba tréfákat mondogatott az

udvari bojár uraknak, a miken a társaság jót nevetett s a

mikért a kinevetett fúr jól megpüfölte a bohóczot. Ez is

benne volt a konvencziójában.

Anna czárnö kinevezte a haza érkezett Galiczin Feodor

herczeget — a hetedik udvari bolondjának.

Azért a királygyilkos tettért, azért a szentkáromló vak-

merségért, hogy pápistává lett, elvették a berezegi czimét,

az érdemrendjeit, az ezredesi rangját és degradálták az

udvaronczok legutolsó osztályába, a bohóczokéba : adtak

neki harlekin-ruhát, csörg sapkát s rá lett bizva — a

czárnö agarainak gondviselése.

Galiczin Feodornak a felesége nem élhette túl férjének

ezt a szégyenét s egy hétre rá meghalt.

Ez a véletlen egy igen jó ötletnek szolgált alapul.

Ha Galiczin, a bohócz, öz\cgygyé lett, meg kell t há-

zasítani.

Rangjához illn.

Kerestek el a számára egy konyhaszolgálót, elég szé-

pet és fiatalt H azzal a czárnö legújabb bohóczának meg
kellett esküdni.
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S nem lehetett a felöl panasza, hogy esküvje nem méltó

pompával és fénynyel lett volna megünnepelve.

Az évkönjTvekben európaszerte fel van jegyezve az

1 740-iki tél, mint a legkegyetlenebb hideg évszak, a mire

ember emlékezik.

A czárnö a maga kiházasított kegyencz párjának pom-

pás palotát építtetett — jégbl.

Átlátszó kristály hasábokból voltak összerakva a falak.

Jégoszlopok tartották a jégboltozatokat s jéglépcsk vezet-

tek fel a jégtornáczokba. Az ablakok, a tetzet, a szobrok

a homlokzaton mind jégbl voltak készítve s a tágas fel-

járat eltt két jégágyú volt felállítva. A jégpalota dísztermé-

ben pedig remekben készített jégnyoszolya volt összerakva,

mennyezetének függönyzetét gyönyör jégcsapok képezték.

A birodalom minden tartománya kormányzóinak ki

volt adva a rendelet, hogy erre az ünnepélyre az általuk

kormányzott népbl egy-egy párt, saját nemzeti viseleté-

ben felküldjenek. Háromszázra ment az ekként meghívott

vendégek száma. Fényes társaság ! Eszkimók, csuvaszok,

baskírok, kirgizek, kalmükök, karakalpok !

Az esküvi szertartás után a nászmenet a czárn palo-

tája eltt vonult végig.

Legeli, bundába takart elefánton ülve, a vlegény és

menyasszony, egy nagy rézkalitkába zárva, utána a csoda-

népek, nemzeti viseleteikben, teve- és dromedárháton,

szánokban, a miket iramszarvasok, bivalyok, kutyák, bak-

kecskék és sertések húztak s innen a díszmenet körüljárta

Szentpétervár utczáit a nép üdvrivallása mellett.

A nászlakoma- a czárn kegyencz minisztere Biron lo-

vardájában tartatott meg, a hol minden nemzetbeli ven-

dégnek a maga nemzeti kedvencz eledele szolgáltatott fel.

Halporczogó posajtott tejben áfonyabogyóval az eszki-

móknak; sáskatojás-rántotta a kalmuknak, faggyúba ftt

medvetalpak a szamojédnak, nyereg alatt sült csikó-kár-

monádli a kirgiznek ; a vlegénynek pedig adtak egy os-

tyát, lakjék azzal jól.

Jókai : Felfürdult világ. ^>>
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Azutáu minden nemzet hangszerei luegzeiidülének

egyszerre : csimpolya, fahéjküi-t, tambura és balalajka s e

jeles harmónia mellett kiséré a díszes násznép a boldog

ifjn párt (Galiczin negy\'enöt éves volt) a fejedelmi nász-

palotába.

Az ünnepelt pár megérkeztekor a jégágyúkból, jégmo-

zsarakból üdvlövések dördültek el s oly nagy volt a hideg,

hogy a jégágyúkat nem repeszté szét a lpor.

Akkor azután a völegén}^ és menyasszonyt, si szokás

szerint, lefektették a jégnyoszolyába, melynek mennyeze-

tén jéggalambok csókolództak s hogy el ne szökhessenek

a jégparadicsomból, rt állítottak eléjük, a ki vigyázzon

rájuk reggelig,

A gj'öngébb sziv olvasók megnyugtatására azonban

nem késünk feljegyezni a történelmi hség kedvéért is,

miszerint a jégágy ki volt bélelve jó dunnákkal s az rt
minden tíz perczben felváltották. Senki sem fagyha-

tott meg.

A KOSEVOI ATTAMÁN.

«Attamán» annyit jelent, mint « vezér* a kozákok kö-

zött, wKosevoi attamán» pedig annyit tesz, hogy fejede-

lem a vezérek között. Olyanforma, mint egy király ; vagy

még helyesebben, mint egy képviselházi elnök.

Mert az attamánok éjjen úgy szavazat útján választat-

tak, mint másutt a képviselk. Az egész zaporogi kozák-

nemzet fel volt osztva harmincznyolcz «kurényára». Vá-

lasztó volt mindenki, a kinek fegyvere és lova van. A ló

volt a census. Újságírónak lenni nem volt elég : a pegasus

nem megy lószámba. Minden kurénya választott egy atta-

mánt. S valamennyi kurénya egy kosevoi attamánt. Annak

a cziviUistája i)edig volt : szabad evés-ivás az egész or-

szágí)an, a merre csak jár. Külön nem fztek a számára.

Hogy mennyi idre legyen megválasztva a kosevoi atta-
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mán, az igen szabatosan van körülírva a kozák alkot-

mányban. A meddig jól viseli magát. Mikor eljön az id,

hogy nem jól viseli magát, akkor leteszik ; elveszik tle a

rangját jelképez nag}' botot, a tollas süveget és a zász-

lót s megmondják neki, hogy hazamehet a kurényájába.

Azután összegylnek a kurényák s elébb megvitatják,

hogy melyikbl választassák meg az új kosevoi attamán.

A minek a modalitását majd késbb eladandjuk.

Mikor a jegyzk összeszámították a szavazatokat (lásd

alább) s a választás eredménye kihirdettetett, hogy Tárász

Griszenkoff nyerte el a közbizalmat : akkor a választó kö-

zönség kiküld két markos legényt a javából és hármat

assistentiának, hogy menjenek és hozzák el a megválasz-

tottat.

A deputatió, kell spiritussal ellátva, körülveszi a meg-

választott házát, hogy ha netalán az meg akarna ugrani

az ablakon keresztül, a lesben állók menten elcsipjék ; s

azzal a két legbátrabb küldött berontott hozzá s mieltt

védelmi állásba helyezhette volna magát, megragadták s

tudtára adták, hogy a nemzet bizodalma benne összpon-

tosult, megválasztván t mai napság kosevoi attamánnak.

A megtisztelt ezt a jó hirt semmiképen nem vette tréfára,

hanem elkezdett birkózni a két depútátussal ; elmondta,

hogy mennyire nem érdemes ö erre a megtisztelte-

tésre, hivatkozva hajlott életkorára, talentumának csekély-

ségére, a hogy ez mindenütt szokás. A deputatusok csak

kapaczitálták egy darab ideig, utoljára megharagudtak,

az egyik tarkón csapta, a másik kecsketúrót adott neki

:

«Heh te kutya fia! jösz mindjárt, mikor hivunk '? Ha mi
megválasztottunk tégedet urunknak és fejedelmünknek,

álló ! I) Azzal pifi'-puff, agybafbe ! a többi deputatus is be-

rohant, a megválasztottat két kezénél, két lábánál fogva

felkapták a levegbe s úgy vitték le a gyülekezet közé, a

hol aztán talpra állítva, a kozákság vénjei kezébe nyom-
ták az uralkodás jelvényeit, a bunkós botot, a korbácsot

és a zászlót, s ha hó volt, hóval, ha sár volt, sárral be-

23*



mázolták az egész képet, annak a jelképéül, hogy de föld-

bl vétettél s e földhöz kell hnek maradnod »,

Arra aztán ittak nagyot.

E nagyon különös szertartásnak azonban kell magya-

rázatául szolgál az a másik, a mikor a kosevoi attamánt

hivatalából letevék.

Azt ugyanis tudjuk, igen közel lev példákból, hogy

egy kormánynyal sokáig megelégedve lenni nem lehet.

A mint tehát az elégedetlenek száma annyira szaporodott,

hogy saját pártot képezhettek : akkor összegyltek és el-

határozták (nem azt, hogy külön napilapot fognak kiadni,

hanem olyanformát), hogy megkisérlik a kosevoi attamán

letételét. Elébb nagyot ittak. Azután elhozták a piaczról a

nagy dobokat, (még is csak van valami eszmetársulás a

hirlapkiadással !), a mik ott a pellengérre voltak kiakasztva

s azokkal a templom eltt irgalmatlan nagy reklámot csi-

náltak. En-e nagy népség futott össze (egy ötödrésze el-

fizetési, a többi tiszteletpéldány), s a nagy lármára meg-

jelent a piaczon a kosevoi attamán.

— Hát fiacskáim, mi bajotok ? kérdé a kosevoi attamán.

— Hát atyuska, le akarunk tenni a fejedelemségbl,

mondának neki a vezérszónokok.

— Hát fiacskáim, mit vétettem ellenetek ?

Arra aztán^ elkesídték neki sorba számlálni a bnlajstro-

mát s mikor vége volt, ezzel a líarlamentáris kifejezéssel

adák tudtára a kivánatukat: « eleget etted már a kényt-

rünket, kutya fia ! pusztulj innen l»

Hanem elébb szavazatra megy az indítvány. Elnök föl-

teszi a kérdést. De nem fölállással és ülvemaradással,

mert az nagy együgység ; -hanem úgy tétetik fel a kér-

dés, hogy melyik fél tudja kiverni a másikat a piaczról ?

Mert mint mindenütt, úgy itt is van koi-iiiMiiypárt. ;i mely

a maga elveihez hiven ragaszkodik.

Egyik végre csakugyan elverte a másikat.

Akkor ellenpróbát kémek. A melyik fél elszaladt, hivat-

tassék vissza s próbálja meg újra haj bamenni az ellenpárttal.
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Végre helyreáll a rend : a tér közepén tágas kör képz-

dik s akkor felhivatnak minden páiiárnyalatok, hogy ha

tehát nincsenek megelégedve a régi kosevoi attamánnal

:

hozzák oda a jelöltjeiket, ebbe a körülkerített térbe s mu-
tassák be a notabilitásoknak.

De az ám már most a széj) mesterség : odáig elvinni a

kosevoi attamán-jelöltet addig a körig. A míg az odáig

eljut, addig az annyi ütleget kap az ellenpái-ttól, a mennyi

csak rá fér ; a ruháit lehasogatják, a haját kitépik ; két

lábánál fogva kétfelé húzzák s csak ha egyszer agyontépve,

megkarmolva, marczangolva, vérbefagyba hagyva oda ju-

tott a kör közepébe, akkor ismerik el, hogy valóban a

megválasztott új kosevoi attamán, a mikor aztán a régi

fejedelem nem késik egész engedelmességgel letenni a ke-

zeibe fejedelmi insignáit, a botot, zászlót, korbácsot és

paizst, a mikor aztán igazság kedveért azt verik meg épen

olyan jól, mint az újon választottat, míg emennek min-

denki kezet csókol szépen.

Csak azt szeretném már most tudni, hogy ha a « sere-

geknek)) (!) ura (milyen blasfemia !) meghallgatja az or-

thodox-egyház imáit, pan Rieger manifestumát s a horvát

diákok orosz hymnuszát : esztend ilyenkorra kit válasz-

tunk meg itt nálunk « kosevoi attamánnak)) s kit küldünk

érte deputatióba ?

A CZARFIAK SZÍNDARABOT JATSZANAIÍ.

Ha már czár kell, akkor az én ideálom a czárok között

csak Pál.

Az nem csak otthon tudott rendet tartani, a katonának

a haját czopfba fonatta s behajporoztatta, s ha kocsival

találkozott az utczán, a benne ülnek le kellett szállnia

eltte (úgy is illik) ; hanem a külhatalmakat is ránczba

tudta szedni. Mikor egyszer megharagudott Angliára, fel-
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hivta a többi európai hatalmakat, hog}' kössenek vele

Anglia ellen szövetséget, s hogy azok nem álltak rá az

indítványára elég gyorsan, mind valamennyi császárját ts

királyát Európának kihívta egyenként egy szál kardra I

S szent igaz, hogy sei-penyöbe aprította volna valameny-

nyit, ha az oroszok maguk meg nem akadályozták volna

e hsi szándékát. Deputatiót küldtek fel hozzá a három

Subow testvér vezetése alatt s azok olyan szépen kapaci-

tálták a czárt, hogy Subow Miklós megfogta a torkát, Su-

bow Valérián és Subow Plató pedig nyakára hurkolták a

saját övét s ilyen módon mennyei lakost csináltak belle.

Lelki üdveért fogadalmi templom emeltetett.

Miklós czárról mindenki tudja, hogy igen jó családapa

volt. Ezt azok a népek is bizonyíthatják, a melyek szeren-

csések voltak magukat az ö gyermekeinek nevezhetni

Palotájában gyermekeinek szobája oly közel volt az ö

dolgozó szobájához, hogy maga ellenrizhette azoknak a

magaviseletét. Sokszor kellett neki közöttük igazságot

tenni. Sándor, a trónörökös szelíd fiu volt, Konstantin

annál vadabb. Az öccs mindig megtépázta a bátyját. Nem
is csinált belle titkot, hogy pem szereti az els szülöttet.

Egyszer azon kapta az apja, hogy Oroszország mappáján

veres krétával vonalakat húzogatott a gyerek.

— Mit csinálsz ?

— Osztom az országot. Idáig elég lesz a bátyámnak ; a

többi meg nekem.

Máskor meg azt kérdezte az apjától

:

— Ugy-e, engem azért hínak Konstantinnak, hogy Kon-

stantinápoly az én városom legyen.

Mikor tíz esztends korában a czár Konstantint kine-

vezte «fadmirálnak», bátyja is meglátogatta t az admi-

rálhajón, hogy gratuláljon neki.

A kis admirál pedig azzal fogadta a l)átyját, a trónörö-

köst, hogy becsukatta az áristomba, hogy mert az admi-

ráli engedélyének kikérése nélkül az hajójára lépni.
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Mikor még kis gyerekek voltak mind a ketten, egy na-

pon irtóztató lármát, kiáltozást hall a czár a gyermek-

szobából.

Ijedten rohan át, el nem tudta gondolni, mi baj van ?

De még jobban megdöbbent, a mint az ajtót kinyitotta s

maga eltt látta a következ jelenetet. "

Sándor, a trónörökös a földön hevert. Konstantin pedig

a mellére térdelt és a kezeit összefogta, a míg a két játszó

pajtás egy övet Sándor nyakára hurkolva, azt fojtogatni

látszott. Sándor ezalatt kétségbeesett hangon kiáltozott

:

((kegyelem ! kegyelem !»

— Mit csinálnak önök itt ? rivalt rájuk a czár.

Azok elkezdtek nevetni.

— Színdarabot játszunk, magyarázta Konstantin.

— Miféle színdarabot ?

— Hát — Pál czár meggyilkoltatását.

... A saját dédapjuk meggyilkoltatását választották ki

szinmütárgynak

!

Ilyen nagyszer gondolat csak orosz agyban szület-

hetik !

Miklós megszidta az egész truppot s mindjárt ki is adta

nekik a tantiémet is, meg a játékdíjat is.

— Önök hárman, a miért ilyen gyászeseményt válasz-

tottak komédia-tárgyul s a trónörökös személye ellen fel-

emelték kezeiket, három napi börtönt kapnak kenyéren,

vízen.

És aztán a trónörököshöz fordult.

— On pedig, a miért annyira megalázta magát, hogy

kegyelemért ordított, hét napi börtönt kap ! Egy orosz

uralkodónak soha sem szabad azt a szót kiejteni : ((ke-

gyelem !

»

Ném is ejtették azt ki azóta.

Se kérve — se adva.
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EGY KIS FELREEETES.

IL Katalin czárnönek volt egy bankárja Szent-Pétei -

várott, Souderland, ki a czárnö magánjjénztárát példátlan

becsületességgel tartotta rendben. Az egész udvari sze-

mélyzet pedig ezt a bankárt ki nem állhatta. (Nem «pedig»,

hanem «azért»). Olvasó.) A bankár egy szép new-found-

landit ajándékozott a czárnönek, mely azt minden sétájá-

ban hségesen kisérte. A czárnö oly kegyes volt, hogy a

hü ebet ajándékozójáról aievezte el. Egyszerre a kutya

megdöglött. Nem kért rá engedelmet, a mit a czárnö semmi

esetre sem adott volna meg neki. A minthogy még holta

után is meg akarta öt tartani s felhivá föudvarmesterét,

kiadá neki a parancsot, hogy « Souderlandot, a kutyát, ki

kell tömetni)).

Az udvarmester világosan hallott, nem lehetett semmi

kétsége.

Ehhez azonban assistentia kell. Futott a rendrf-

nökhöz.

— A czárnö azt parancsolta, hogy a kutya Souderlan-

dot ki kell tömetni.

— Ha parancsolta, akkor meg kell történni. A rendr-

fnök feltette a csókaorruját s ellátva magát kell segéd-

személyzettel, sietett a bankár lakására.

— Kedves Souderland, meggyónt ön már ?

— Nem én.

— Hát a testamentuma készen van-e ?

— Nincs az.

— No hát csak rögtön hivasson papot és jegyzt, gyón-

jék meg és tegyen végrendeletet, mert a czárnö paran-

csára ki fog tömetni

!

— Miéi-t ?

— Azt a czárnö tudja és senki más. parancsolta, ne-

künk engedelmeskednünk kell.
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— No de az képtelenség ! engem kitömetni.

— Nincs benne semmi képtelenség. A hires rablóvezért

Krotinust szintén kitömték, mikor kézre került, valamint

a kozák lázadó fnököt Tárász Biijbát. Az egyiket most is

mutogatják a vilnai városházánál, a másikat a kazáni

templom sekrestyéjében. Ez nálunk különös megtisztel-

tetés.

— De az lehetetlen ! protestált a bankár. Itt tévedés-

nek kell lenni. Ereszszenek a czárnö elé, vagy engedjenek

neki egy sort irnom.

— Az nem szabad ! Az elitélt dolga sorsában megnyu-

godni s a mi dolgunk azt végrehajtani.

— No de ez valami szójáték lesz, a czárnö szokott me-

taphorákban beszélni. Az a kérdés, hogy mivel paran-

csolta, hogy kitömjenek ?

Ez iránt csakugyan nem volt semmi utasítás, kz udvar-

mester visszament a czárnöhöz, megkérdezni, hogy mivel

paracsolja Souderlandot kitömetni.

— No hát mivel ? Gyapottal meg tengeri fvel, a hogy

szokás.

Most már semmi kétség sem volt. Souderlandnak tud-

tára adták, hogy szabad választania : a gyapotot szereti-e

jobban, vag}- a tengeri füvet ?

— No de az lehetetlen, hogy ö felsége azt parancsolta

volna, hogy elevenen tömjenek ki ! Ez mszakilag is ki-

vihetetlen. P]lébb meg kell hogy öljenek. Azt pedig ö fel-

sége határozza meg, hogy micsoda halál nemével kell va-

lakit kivégezni

!

Ez az ötlet szabadította meg. Mert már hozták a gya-

potot meg a tengeri füvet a számára.

Az udvarmesternek még egyszer vissza kellett menni a

czárnöhöz ezzel a kérdéssel

:

— Hogyan parancsolja felséged Souderlandot kitömetni:

élve, vagy halva ?

— Hiszen megdöglött már

!

— Én épen most beszéltem vele.
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— Kivel, te ?

— Hát Soudeiiand bankárral.

— Oh te rettenetes borjúfóka! Hiszen Souderland, a

kutyáról van szó.

— Majd eltévesztettük.

Azzal ment vissza a bankár palotájába, felvilágosítani

a rendrfnököt. Akkor aztán meg annak állt feljebb.

förmedt rá a bankárra

:

— Hát miért nem mondta az úr, hogy nem kutya

!

A HACHEE-FACHEE.

De Bruce gróf II. Katalin idejében Szentpétervár kor-

mányzója volt. Naturalizált franczia, a kinek nagyon meg-

tetszett Muszkaországban.

Csak egy dologgal nem volt megelégedve : a konylu já-

vai. Orosz volt a szakácsa, a ki rosszul fzött : de annál

jobban lopott. A kormányzónak tele volt a szája e miatt

jmnaszszal. Kivált mikor a franczia követnél volt ebéden,

a kinek a szakácsa pompásan tudta csinálni a «hachée-

fachéet)), a miért De Bruce gróf rajongott.

Egy napon nagyon elrontott minden ételt a muszka

szakács ; a kormányzó dühös volt. Hanem a szakács meg-

érezte a pecsenyeillatot s mieltt maga a tráncsirtálra

került volna, elinalt s nyakába vette a nagy világot. A kor-

mányzó utána iramitott minden rendrt, hogy csipjék

meg, hozzák vissza ; de biz azt nem találták meg, úgy,

hogy másnap a kormányzónak, ha ebédelni akart, be kel-

lett magát invitálni a franczia nagykövethez, a kinek az-

tán elpanaszolta a maga nagy baját, hozzá téve azon ba-

ráti kérelmét, hogy hozasson neki a nagykövet egy jó sza-

kácsot Francziaországból, a ki ilyen jól tudja csinálni a

hachée-fachéet ; biz olyan fizetést ád neki. mint egy gene-

rálisnak.

A franczia nagykövet pedig nem csak udvarias ember
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völt, de nagy diplomata is. De Brncenek nagy befolyása

volt az udvarnál. Azt érdemes volt bármily áldozattal

megnyerni. Még az nap felhivatta a saját szakácsát s így

szólt neki

:

— Monsieur. Nem volna önnek kedve tábornoki fize-

tésbe lépni •?

— A fizetés jó volna ; de én csak kappanöléshez értek.

— Nem ellenségaprításról, csupán hachée-fachée-vágás-

ról van szó.

' Erre meg mért ne állt volna rá a monsieur ?

A nagykövet tehát mindjárt irt egy nyájasságtól mézédes

levelet a kormányzónak, felajánlva neki saját szakácsát s

azt a monsieur kezébe nyomva, elküldé öt De Bruce úrhoz.

Nagyon rövid idn visszajön a monsieur, szikrázó sze-

mekkel s kegyetlenül szakkermentirozva s a két marká-

ban tartva megnevezhetlen orczáját.

^— Nos ? Mi az ? Hát nem volt elég a fizetés ?

— De f—t nem volt ! Olyan száz botot kaptam, hogy

nincs az az orosz generális, a ki meg ne elégedjék vele.

— Száz botot ? Ez félreértés !

— De köszönöm szépen. Ezt nálunk bastonnadenak

híják, nem félreértésnek.

A nagykövet rögtön hajtatott a kormányzóhoz, e felfog-

hatlan megsértésért elégtételt követelni.

Kiderült aztán, hogy csakugj'an félreértés volt : a kor-

mányzónak a komornyikja azt jelenté, hogy «itt van a

szakács »

.

Az nem képzelhette, hogy tegnap óta már meg is jött

Francziaországból a megrendelt szakács ; szentül azt hitte,

hogy a szökött szakács került kézre.

— Verjetek rá száz botot s dobjátok ki.

Ekkóp történt.

A mentség tökéletes volt : a muszkának, mint mindig,

úgy most is igaza volt.

A monsieurnek pedig megmaradt a «hachée»> is, meg a

«fachée»> is.



A LELEMÉNYES RENDOKFONOK.

Azimkoff Iván csak kazáni rendrfnök volt, mikor

Sándor czár élete vége felé tartományait beutazta. A fize-

tése nem ment többre ezer rubelnél. S bizony elképzelheti

minden ember, mennyit kell egy szegény rendrfnöknek
ehhez az ezer rubelhez még hozzá lopni és csalni, ha tisz-

tességesen meg akar élni belle. Szerencséjére a ezár oda-

vetdött a városba s Azimkoffnak mindjárt a megérkezés

utáni napon az a szerencse jutott, hogy a czár legmaga-

sabb szine elé idéztetek.

Sándor czár a szokott rossz humorában volt ekkor is.

— No mondhatom, hogy gratulálhatok neked ! Ezzel

fogadta a rendrfnököt. Sok szép zsiványt van szeren-

csém országomban elláthatni : Eigál)an kilopják az arse-

nalomból az ágyúimat ; Moszkvában ellopják a Kremlnek

a toronytetejérl az aranykeresztet ; Szentpétervárott ellop-

ják a kutyámnak a nyakáról az örvet; hanem olyan tolva-

jok, mind a tieid, nincsenek sehol. Tegnap, azalatt, a mig

a kocsimról leszálltam s bementem a templomba, meg
visszajöttem, kilopták a zsebembl a tárczámat.

— Milyen volt az a tárcza ? kérdé Azimkoff.

A czár leirta neki. Veres maroquin, selyem béléssel,

volt benne kétezer rubel százas bankjegj'ekben.

— A mi embertl kitelik, azt megkísérlem, monda a

rendrfnök és elsietett.

Másnap már megkerült a tárcza. Benne volt a kétezer

rubel felváltatlanul,

— Ember vagy a talpadon ! monda a czár Azimkoffnak

;

az pedig ravaszul hunyorított a szemével s azt monda :

— Volnék csak én szentjjéteiTári rendrfnök, majd

nem lopnák el felséged kutyájának a nyakáról a lánczot

!

— Azonban, ha a tárcza megkerült, a tolvajnak is kézre

kellett kerülni.
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— Nagyon természetes!

A zsebmetszö, a ki bevallá, hogy ö lopta el a czár tár-

czáját, abban a kitüntetésben részesült, hogy a megillet

adag kancsukán kivül a nyelvkivágatás büntetését is el-

nyeré, a mi nem is nagyon szigorú bnhdés egy ily vak-

mer gonosztettért.

Azimkofl'ot pedig a czár rögtön kinevezte ez erélyes és

gyors eljárásáért szentpétervári rendrfnöknek, ott pedig

csak a puszta fizetése tizenkétezer rubelre rúgott. Képzel-

hetni, hogy mennyit kell még ehhez csalni és lopni egy

szentpétervári rendrfnöknek, ha azt akarja, hogj' tisz-

tességesen megéljen.

Mert hogyha egy úrféle lop, különösen ha az államtól,

vagy a publikumtól lop, arra azt mondják az oroszok:

« meleg helyre talált », « kövér legelhöz segítette az Isten »,

(.jól gondoskodik a családjáról)), « félre tesz egy kopeket a

fekete napokra ». Hanem ha a paraszt lop, arra azt mond-

ják: « embervért iszik)), ((özvegyek könyeit iszsza)), ((halot-

takat ás fel)).

Nagy sokára, mikor egyszer a czár megint ugyan-

azt a kabátját vette fel, a melyiket akkor viselt, mikor a

kazáni templomot meglátogatta, érzi, hogy valami kemény

tárgy ütögeti a térdeit. Tapogatni kezdi s megtalálja a

béllésben alá csúszva az ellopottnak hitt tárczát. Sohasem

lopták azt el.

Hiszen hogy mint talált mégis Azimkoff lopott tárczát

kétezer rubellel megbéllelve ? azt halandó észszel is ki

lehet találni, de hol vette a tolvajt, ez a nagyobb talán}'.

Hát annak meg ez a magyarázata. A börtönben volt

épen egy hires zsivány, a ki megérdemlette a lenyakazta-

tást, ezt maga elé hivatta Azimkoff s azt mondta neki

:

— No nézd, itt most két Rusikóról van nálam tudósí-

tás ; az egyiket azzal vádolják, hogy kirabolt egy templo-

mot s meggyilkolt az úton három kereskedt, a másikat

meg azzal vádolják, hogy kilopta a czár zsebébl a Szent-

Mihály templom eltt a tárczát. Már most melyik vagy te



a kett közül ? Ha az els vagy, akkor a fejedet vágatom

le, ha a második vagy, akkor csak a nyelvedet vágatom

ki ; no meg persze kancsukát kapsz.

A zsiványnak volt annyi esze, hogy azt felelje, hogy ö

az a második s a nyelve árán megmentse a fejét. Utoljára

is hát a nyelv egészen felesleges szerszám az embernél, a

ki se nem szinész, se nem pap, se nem bakter, egyszóval,

a ki nem a nyelvével keresi a kenyerét.

A czár — jót nevetett a tréfának.

OROSZ CANONISATIO.

Nagy Péter czár idejében történt, hog\' az ocsakoffi ka-

lugj'er-kolostor annyira roskatag állapotba került már,

hogj' a tatarozgatás helyett tanácsosabb volt újat építeni.

A régit a czár rendeletére lebontották, mikor már az új

lakható állapotban volt.

A hajdani orosz módra épült nagy zárdának tömérdek

apróbb-nag;sobb tornya volt, megfelel nag^'ságú haran-

gokkal ellátva ; csiij)án egy szögletbe épített toronynak

nem volt harangja, st ajtók és ablakok is úgy be voltak

rajta falazva, hogy a belsejébe is csak faltöréssel lehetett

bejutni. Mikor ezt a tornyot is elkezdték lebontani, a sok

szúette porhadt gerendát lehányva a tetejérl, egy bolto-

zatra akadtak s a mint azt feltörték, találtak alatta egy

fülkét. Abban a szk odúban volt egy emberi csontváz, a

minek még akkor is a derekán volt a szeges cingulum és

liomlokát körülfogta egy vaskorona, melynek hegyes tövi-

sei a csontba behatoltak. Kezében egy hosszú olvasót tar-

tott. A homlokán lev vaskoronára arany betkkel volt

felírva a neve : «Nikeforosz»).

— Martyr ! Ereklye ! kiáltanak a felfedezk s vitték a

czárnak a nevezetes kincs hirét.

Az meg kapott rajta : az orosz egyedül idvezítö egyház
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kebelében a fpásztor egj^edül a czár maga és így az

jogai közé tartozik a canonisálás is.

Péter czár a feltalált Nikeforosz véi"tanu szentté tételé-

nek egészen megadta az ünnepélyes pompát. A csont-

ereklyéket, a hozzájuk tartozó vasakkal együtt egy üveg-

koporsóba tették s ünnepélyes proczesszióval hordozták

városról-városra, utoljára visszavitték az új kolostorba,

ott az oltár melletti kriptába elhelyezték s pompás már-

ványemlékre Írták fel a nevét s hogy a canonisatio actiisa

annál emlékezetesebb legyen, Péter czár száz vilnai deá-

kot, a kik ott tilos társulatokban részvétellel vádoltattak,

kényszerített a Nikeforosz tiszteletére emelt új kolostorba

Nikeforista-barátokká átalakulni.

S nagy öröm volt átalában az egész birodalomban,

hogy ime egy orosz szenttel megint több van.

A régi kolostort aztán csak bontották alább. Eg^'szer

végre a fundamentomára kerültek az említett harangtalan

toronynak s ott találtak egy kis rézládát, melyet ismét

nag}' ünnepélyességgel felnyitva, meglelték benne Nike-

forosz atyánalt a történetét, a mi pergamenre ii-va sok

száz év eltt eltétetett s alá volt írva az akkori rendfnök

és valamennyi zárdatag által.

No szép dolgok sültek ki abból a protokoUumból Nike-

forosz atyára. bizony oljan szent volt, a ki nagyon sze-

rette a széj) asszonyokat; a mi hát még nem volna olyan

nagy hiba, hogy azért az embert mindjárt befalazzák ; ha-

nem még azt is tette, hogy azokat a szép asszonyokat, a

kiket elcsábított, nehogy elárulják, elküldte a másvilágra,

a mi már épen nem volt tle keresztyéni cselekedet. E bot-

rányos életért és sokszoros gyilkosságaiért végre a szent-

szék elé állíttatott s ott azon büntetés lett rá kimondva,

hogy állása magasságához és bne nagyságához képest

egy külön az számára épített toronj'ban, szeges vasko-

ronával megszorított fejjel befalaztassék.

Ez a felfedezés természetesen egészen más színben tün-

teté fel Nikeforoszt, a ki elég indiskretus volt, még csont-



vázkorában is így feltréfálni a c/iiit én a ^m^poki kart.

De nem is maradt neki Nagy Péter adósa. Már más or-

szágban elhallgattak volna az ilyen botránynyal s a szen-

tet hagyták volna szentnek : hanem Oroszországban még
a csontváznak is meg kell bnhdni azért, a mit holt em-
ber korában vétett. A czár egy újabb ukázt bocsátott ki,

melyben elrendelé, hogy Nikeforosz nem lesz többé szent,

hanem kidobatik a kolostor kriptájából, csontja elásatik a

vesztöhely alá, neve kitörültetik a kalendáriumból és le-

vakartatik a sírkrl. Azt a száz deákot pedig, a kikbl

Nikeforista-barátokat csinált, bedugta a zöldmonduros

gránátosok ezredébe katonáknak.

Ilyen igazságszeret tudott lenni a nagy czár.

A HÁROM KARÁCSONYFA.

I.

A téli palota eltt hatalmasan fújta valaki a streliczek

indulóját trombitáján, mel}' hangra egyszerre kiugrott az

örszobából valamennyi gránátos, tökmagalakú aranyos

süvegével, paszomántos dolmányával, a korlát elé, a hol a

szuronyos fegyverek sorba fel voltak állítva.

Pedig hát az, a ki jött olyan nagy trombitaszóval, nem
volt valami tál)ornok, sem a szentpétervári kormányzó,

sem a miniszter, hanem volt a pereczes fiu, hátán a put-

tonykosárral, kezében a hosszú póznára felfzött pere-

ezekkel s a trombitája csak az a recseg péklegény-síp

volt, a mi úgy fajta azt a harczi riadót, mint mikor va-

laki az orrán keresztül énekel.

— Hát te, gazficzkó, a mi indulónkat recsegteted •,-• ri-

vallt rá tréfás szigorral a káplár, egy ölnyi óriás, simára

borotvált arczu, kifent bajuszú legény.

— No és úgy látom, hogy az én trombitaszavamra job-

ban el tudtok ugrani, mint ha arra trombit'ilu.nwik. boL'v

itt jönnek a svédek! felelt vissza a sihed.
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— Ejnye ! te tacskó ! Mindjárt összezúzlak

!

— Te vagy az a legény, a ki valakit összetörsz ! Hiszen

fogadok rá, hogy még ezt a pereczet sem tudnád a mar-

kodban egy roppantással öt darabra törni.

— Én? Te ! Mibe fogadjunk?

— A hányat öt darabra törsz, annyi pereczet adok

ingyen, a hán3^at kevesebbre törsz, annyinak az árát fize-

ted duplán.

— Ide azzal a rúddal

!

A suhancz oda nyújtá az óriásnak a pereczes rudat,

s az markába kapva róla egy gömböly süteményt, a minek

igen nagy hasonlatossága van azokhoz a lánczszemekhez,

melyeket a nehéz fogságra itélt rabok csörgetnek a bo-

káikon, odaszorítá azt a markába s összeroppautotta nagy

könnyedén.

Biz az csak négy darabra törött.

Aztán fogta a másodikat, harmadikat, sorba az egész

füzért, ersködött, káromkodott, a fogait is csikorgatta,

toporzékolt; de csak nem tudott négy darabnál többre

eltörni eg;^' pereczet.

Az egész rcsai)at nevetett. A kaczaj minden ujabb meg-

hiúsult kísérletnél növekedett; utoljára annyira ment,

hogy felhangzott a czár szobájáig.

Péter czár kinyitá az ablakát, hogy meghallja, mi az ?

Azt már hallotta, hogy az egész csapat hogy felel meg
a kommandószó szerint arra a kérdésre : jó volt-e

a káposztás leves?

Discant Nagyon jó volt felséges czár: áklassék a te neved
és Szent Wladiniir.

Tenor Nagyon jó volt felséges czár: áldassék a te neved
és Szent Wladiniir.

Nagyon jó volt felséges czár: áldassék a te nevedBassns

és Szent Wladirair.

Hanem hogy kommandószóra hogj^an lehet az ö grá-

nátosait, még pedig a téli palota bejárata eltt, ily rend-

szeres röhögésbe hozni? ez új dolog volt eltte.

S a ki vezényel, az egy pereczes fiu.

Jókai: Felfordult vilfe. 24



— Mi történik oda lenn? kiálta le a czár az al)lakl)ül.

— Ez a gazficzkó itten ! monda mérgesen a káplár,

s megfogta a pereczes fiu fülét.

— Ne az én fülem nyújtsd meg, hanem a magadét,

sikolta az; nem hallod, hogy a czár hozzád heszél?

Akkor aztán a czár is nevetett.

Szerencsérc karácsony estéje volt. Ezen az estén sza-

bad jókedvnek lenni még Szentpétervárott is. Még a

czárnak is ; még a közkatonának is.

— Hozzátok fel azt a fiiit hozzám ! parancsolá a czár,

s ezzel betette az ablakát, melybl mint egy fehér szellem

szállt el a meleg pára, míg nyitva volt, édes arabra-

illatot és pecsenyeszagot árasztva el az rt álló katonák

feje fölött.

A czár épen lakomájától kelt fel. Az asztal még rakva

volt süteményekkel, s körülülve fényes egyenruhás urak-

kal, mikor a pereczes liut 1íevezették. Csak az a prémes

brködmön volt rajta, a mit valamennyi pereczáruló visel

Szentpétervárott télen.

— Hát te melyik ezredbl való katona vagy? kérdé tle

a czár.

— Abból, mely valamennyi ezredet fentartja. Pék

!

— Jól van, pékinas! Hát mit akarsz inkább? Enni-e

vagy inni?

— Nézni

!

A pékinasnak megadatott, a mit kivánt. Volt mit nézni

a téli palotában karácsony estéjén.

A czárnak még akkor az els felesége volt a háznál,

Lapukhin Eudoxia s két apró gyermeke : egy fiu, egy

leány.

Karácsonyfát, mint minden háznál, a cziiri palotában is

állítottak fel s azt a gondos anyai kéz felékesítette mind-

azokkal a drága csecsebecsékkel, a miknek a kis emberek

és a nagy gyemiekek olyan nagyon örülnek.

A karácsonyfa meggyújtásához meg voltak híva az el-

kel bojárok gyemTekei, kiknek szüli szívesen látott hívei



voltak a téli palotának. Hanem az udvari rend már a gyer-

mekeknél elkezddik Oroszországban. Az örvend zsivaj

-

gás, a bámulat kitörései el vannak fojtva jó korán a sorára

váró fegyelem és az elharapott irigykedés alá. Ott már

a gyermeknél kezddik a «csinn!)) a világi rangfokozat.

A meghívott kis berezegek és herczegasszonyok növeldei

illemtudással várnak az udvarmester felhivására, a ki az

ellépk számára leveszi a karácsonyfáról a pompás aján-

dékokat, aranyos katonákat az úrfiaknak, hajas babákat

a kisasszonyoknak, hollandi, eliinai furcsaságokat a hiva-

talos vendégeknek.

A pékinasnak is szabad volt azt egy zugból nézni.

Nézni és nem nyúlni hozzá. Nézni azzal a tudattal, hogy

mindebbl semmi sem az övé.

Minden pompa és ragyogvány hat a gyermek kedélyére
;

de hát még a gj'ermekpompa ? Amaz csak elkábítja, azt

még nem érti; ebben szeretne duskálkodni, válogatni,

a szépét-javát magának kikeresni s a kiválasztottat megint

rögtön kicserélni a másik gyermekével, a mit szebbnek talál.

Hej, milyen szép hintalovat kapott a trónörökös, a kis

Alexis. Fel is kapott rá azonnal s onnan vezényli a törökre

bádog katonáit. Annak már csak nagy öröme lehet ! A ló

hintálás közben nyerít s a festett katonák zenekara trom-

bitál hozzá.

Szegény Alexis ! Mire megnsz, ott fogsz lovagolni

a földalatti börtön kemény fapadján s vezényelni fogod

a patkán3'okat, a mik eltted tánczolnak

!

Mikor aztán vége volt az ajándékosztásnak, mikor már

az udvarmester kinek-kinek az ifjú vendégek közül kiosz-

totta a számára elrendelt karácsonyi ajándékot; mikor

már a feldíszített fenyfa üresen maradt, csak a csemegék,

narancsok, az aranyozott diók, a felaggatott délszaki gyü-

mölcsök lógtak még rajta, cselédmartaléknak szánt, gyo-

raor-elrontani való csecsebecsék, megkeresztelve a lecsorgó

viaszgyertyák tarka cseppjeitl, akkor azt kérdezé a czár

az utczáról felhívott pereczesinastól

:

24-



— Hát te mit kivánnál magadnak belle ?

Minden arcz kegyetlen mosolygással fordult az utcza-

gyerköcz felé. A gyermektársak a legkegyetlenebbek. Mit

fog a piszkos ficzkó mondani erre? Sirva fakad-e szé-

gyenében, mikor azt kérdezik tle : « mit választasz ma-

gadnak a karácsonyfáról?)) aztán semmi sincs már rajta.

A pereczesinas pedig nevet arczczal felelt meg a

czárnak.

— Én magát a karácsonyfát kérem

!

— S minek neked az a karácsonyfa ?

— Annak, hogy majd egyszer azokat az érdemrende-

ket felakaszszam rá, a miket ezek az urak itt mind

viselnek

!

— Az ördögbe ! Mi a neved?

— Mencsikoíf Danielovics Sándor.

— Danielovics Sándor ! Te itt maradsz mellettem a

palotában.

II.

Elért már mindent, a mi embertl kivánható.

Híre bejárta az egész világot; koronás fk örültek

mosolygásának s koszorús hsök reszkettek haragjától.

.Tóltevjét, Amilka herczeget elárulta a czárnak. Az ösz-

szeesküvt lenyakazták, birtokát odaadták a ffljelcntönek

hübérül s a leányát feleségül.

Rá bízatott a czár legnagyobb fiának, Alexisnek neve-

lése — börtönben rzése —- s kivégeztetése.

Ausztriában gróf lett, Németországban birodalmi ber-

ezeg, Oroszországl)an ingermanlandi fejedelem.

Kegyencze volt az új czái-nnek házassága eltt, alatt

és után.

Birtoka olyan nagj' volt, hogy beillett volna király-

ságnak.

És azonkívül oly hatalmasan tudott rabolni, hogy a leg-

fbb törvényszék háromszor Ítélte halálra és birtokai el-

kobzására (1713-ban, 1719-ben és 172;i-ban). A czár vagy
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a czárnö mindannyiszor megkegyelmezett neki; elvette

a régi birtokait s adott neki módot, újakat szerezni.

A czárnö halála után ö lett a 11. Péter trónörökös

gyámja, a kire olyan jól vigyázott, hogy bezárva tartá

saját palotájában, ahonnan csak egy mó.lja volt a leend

czárnak a kiszabadulásra : ha Mencsikoíf leánj^át feleségül

veszi.

Karácsony estéjén ugyanabban a palotában, a hol a

pereczesinas elször bámulta meg a furak csillogó érdem-

rendéit, volt felállítva egy óriási karácsonyfa, és annak

az izmos ágai megterhelve olyan játékszerekkel, a miknek

a nagy gyermekek örülnek.

Czimerek és érdemrendek, díszkardok és marsall botok,

khamok, attamánok süvegei, városok arany kulcsai, archi-

mandritai mithrák, pásztorbotok, hadi hajók mintái

;

a szálfa tetején pedig egy arany czifraság, hasonlatos

a czári prémkörített koronához. De még valami volt rej-

tekben : egy arczkép, tömör aranyrámában, melyet a vé-

kony csillámló fátyol nem takart el annyira, hogy rá ne

lehessen benne ismerni Mencsikoíf leányára.

A nagy gyermekek, kik között ez ajándékoknak szét

kellett osztatni, mind együtt voltak már, leghátul a sut-

ban a trónörökös maga, a legárvább gyermek valamennyi

között.

A hatalmas nagy férfi kiosztá közöttük sorban a nekik

szánt ajándékokat: « Neked ez a berezegi czím ! Neked

ez a kormányzóság ! Neked ez a püspöki szék ! Neked ez a

fejedelmi süveg! Neked ez a vezéri bot!») Míg sorba min-

den ki nem osztatott s nem maradt más a karácsonyfán,

csak az arczkép a legalsó ágán s a korona a hegyén.

— Hát te mit választasz magadnak a karácsonyfáról':^

kérdezé Mencsikoíf 11. Pétert, a nyomorult árva gyermeket.

— Én választom magát a fát ! felelt az ifjú.

— S minek teneked ez a fa?

— Annak, hogy téged felakasztassalak rá : te országos

rabló

!
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A berezeg báimilva tekiiite tízét. A nagy gyeniiekek,

a kapott ajándékokkal a kezükben, mind félre fordíták

tle az arczaikat; csak egy közeledett felé mosolyogva,

a/, a kit épen most tett meg Szent-Pétervár kormány-

zójává; még kezében volt a nagy aranykulcs.

— Herczeg! Te épen most adtad a kezembe ezt a kul-

csot, én bizony becsuklak vele téged.

III.

A l)eresowi kormányzó jósziv öreg úr volt. Minthogy

neki magának nem voltak gyermekei, ennélfogva kará-

csony estéjén a számzöttek gyermekeit gyüjté össze palo-

tájában, hogy gyönyörködjék az örömükben, mikor azok

a karácsonyfa ajándékain megosztoznak. Nem csecse-

becsék biz azok ; meleg keztyük, harisnyák, botosok, kor-

csolyák, theafzö ibrikek, a mikrl a szibériai számzöttek

g}^ermekei szoktak álmodni, a kis Krisztushoz imádkozás

közben.

Mindenki megkapta már a magáét; csak egy nyúlánk,

halavány leán> ka van még hátra.

A beresowi kormányzó komoly ember, nem szokta

a tréfát; mikor azt kérdi a legutól maradttól : « Hát te,

leányom, mit választasz magadnak'?*) ezt nem teszi

kegyetlen rossz élczböl : mert van még ott elég mibl
válogatni, több az ajándéktárgy, mint a gyermek. Hanem
a leány még sem választ semmit, hanem azt feleli, láztól

reszket hangon :

— Add nekem magát a fát.

— S minek neked ez a karácsonyfa ?

— Az apám ott lakik abban a kunyhóban, a minek csak

a teteje látszik ki a hóból. A tüzelnk elfogyott, én nem
mehetek az erdre, a hideg lel s az apám sem mehet ki,

a míg meg nem foltozza a csizmáját, s fázik a keze. Add

nekem a karácsonyfát tüzelnek.

— Mi a neve az apádnak, leánykám ?

— Mencsikoff Danielovics Sándor

!
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HOGY KEZDIK ES HOGYAN VEGZHÍ.

Ezen fejezet arról szól, hogyan kezdik a hadvezéri

pályát Oroszországban, és hogyan végzik?

Hanem elébb lássunk egy kis szinházi életet.

Sehol olyan nagy szüretje nincs mvésznnek, pénz

dolgában, mint Szent-Pétervárott. Tudják is ezt Európa

minden nemzetbeli mvészni, s nem is mulasztják el,

a mig in floribus vannak, megtudni, hogy «hol telelnek

a rákok?))

xlzonban sem Eachel, sem Patti, a diva, nem érték el

azt a magaslatot (belépti díj dolgában), a melyre fölemel-

kedett a maga idejében Chevalier kisasszony, a szent-

pétervári franczia színtársulat primadonnája. Mikor ennek

volt jutalomjátéka, abonnement suspendu mellett (s az

srn szokott lenni), olyankor csak nála magánál lehe-

tett a belépti jegyeket kapni s azok mesés árakon keltek el

;

öt-hatszáz rubelt adogattak egy zártszékért.

Bizonyára igen szépen kellett neki énekelni s valami

csodavarázs lehetett a hangjában.

Az igaz, hogy énekelt, hanem ott énekelt, a hol nem

kellett volna, t. i., hogy szavaló mvészn volt, a kinek

az éneklés nem teszi kellemessé az eladását; hanem

a hangja csakugyan birt valami varázszsal, azzal ugyanis,

hogy a kinek az óhajtását tolmácsolta, annak az — leg-

magasabb helyeken — okvetlenül megadatott.

Hony sóit, qui mai y pense

!

Ej, ej, ez a tisztelt olvasó mindjárt valami rosszat gon-

dol ! Pedig hát ne tessék hinni ; nem úgy van : Chevalier

kisasszony nem volt a czárnak a kedvese ; hanem csak

a czár komornyikjának, Kutajcsoff úrnak.

De mikor az egész kerek földön (a mi mind a czáré)

ez az egyetlen halandó •volt az, a kinek a szavát a czár

bevette.
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Bo8z«Uhet('tt a miniszter, a fvezér, a czárevics, a czái'ii«

,

a mit akart: ezért csak az állt meg, a mit Kutajcsoff úr

mondott.

Mikor tehát egy-egy jutaloinjátók után niademoiselk'

Cbevalier megmutatá a lajstromot Kutajcsoff úrnak,

melybe fel voltak jegyezve a mvészet pártolóinak nevei,

az utánuk jegyzett összegekkel : ebbl rögtön és világosan

megtudbatá Kutajcsoff úr, kik azok, a kik legérdemesebbek

magas államliivatalokra és hadvezéri állásokra.^

Korzakoíf berezeg ezekben az idkben császári biztos

volt Condé berezeg hadseregénél s unta ezt a hivatalt.

Nemes ambitiója volt magának is badvezetvé lehetni,

ami a legkönnyebb feladat a világon ; nem kell hozzá egyéb,

mint egy ló, a min az ember vezényel, meg egy csoport

szamár, a ki a vezényletére hallgat.

Korzakoíf ismerte már a dicsség útját. Szerét ejtette,

hogy Cbevalier kisasszony egy-egy jutalomjátéka alkalmá-

val hazakerülhessen Szent-Pétervárra. Mindjárt megbízta

a titkárját, egy Proud'homme nev elszászi fiatal embert,

hogy siessen Cbevalier kisasszony szállására s vegyen tle

egy zái-tszéket s azt berczegileg fizesse meg.

Az ostoba franczia, a ki, mint minden franczia, soha

sem tanulmányozta az idegen nemzetek szokásait, hanem

mindent a franczia mintára akart szabni, így okoskodott

:

«ha én otthon egy ilyen actricenak, mint ez a Cbevalier,

adok egy zártszékért száz rubelt, hát az mindjárt tudni

fogja, hogy muszka herczeggel van dolga ». S nyomott

a mvészn markába száz rubelt.

S bár legalább annyi esze lett volna az ostoba francziá-

nak, hogy ha már csakugyan száz rubelt hagyott a m-
vészn tenyerében és nem többet, a gazdájának számított

volna ötszázat, a hogy ezt felvilágosodott orosz bizonyosan

tette volna, de az ostoba franczia egész szintén meg-

mondta az urának s még szepegett is, hogy hátha megszid-

ják a pazarlásért, hogy biz ez » biliét drága volt, a száz

rubelesbl egy kopeket sem adtak vissza.
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— Száz rubel! ordíta fel dübösen Korzakoff. Te sze-

rencsétlen. Koldussá tettél a száz rubeleddel ! Végem van !

Szibériába küldenek. Megöltél ! Degradálva vagyok köz-

katonának! Száz rubelt adni Chevalier kisasszonynak!

Oh ! te franczia barbár

!

Azzal nyargalt ki a palotájából; egyenesen a leghire-

sebb ékszerárushoz, annál kiválogatott ezerkétszáz rubel

áru brilliántokat s úgy vágtatott vissza Chevalier kisasz-

szonyhoz ; bocsánatot kérve titkárja feledékenységeért, ki

az imént elfelejtette a mvészn jutalomjátékára küldött

im ez ajándékocskákat is átadni, a mit a herczeg im

ezennel személyesen rak le a nagy mvészn picziny

lábaihoz.

A mvészn el volt ragadtatva e figyelem által. Kinyi-

latkoztatá, hogy mindjárt tudta, miszerint a titkár úr azt a

zártszékjegyet saját maga számára vette csupán; a

berezegnek a saját páholyában ajánl fel egy helyet —
ingyen ! és azonkívül az eladás után meghívja magához

thea-estélyre.

A thea-estélyben válogatott társaság volt együtt ; Kor-

zakoff herczeg abban a szerencsében részesült, hogy a

czár fkomornyikjának, Kutajcsoff úrnak is bemutattatott

s annak irányában egész szeretetreméltóságát kífejtheté.

Meg is kapta néhány nap múlva az óhajtott hadparancs-

noki állást s valószín, hogy sem ltt nagyobb bakokat,

mint a többi tábornokok, s ha a katonái jól verekedtek, azt

mondta, hogy «» gyzött.

Ugyanezen czár (I. Pál) uralkodása alatt, egy sikerteljes

békekötés által berekesztett hadjárat után hazatérben

volt az orosz birodalom legnagyobb hsi hírre emelkedett

fvezére : Szuvarov. Az sz vezér a fájáról tépte a babért,

t. í. Olaszországban és Napóleon keze közül. Ezért bizony-

nyal megérdemlé, hogy országos pompával fogadják haza-

tértében.
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viíiott a bös hadvezért fogadui szándékoztak.

A fvárostól hat worstnyire lovas ezredek mennek eléje

:

huszárok, vértesek, kozákok cseng tábori zenével, a Tre-

biáu, az t két felén buszezer gyalog képez sorfalat, száz

ágyú bömböl eléje s megérkezése estéjén minden ház

ki lesz világítva, a palotákon transpareiitek, a Néva bid-

jain tzijáték. Öt magát pedig a czár saját díszhintaja

hozza be a fvárosba s egyenesen a czári palotához

állít be vele ; ott lesz a leszállója a hadvezérnek, egy egész

lakosztály lesz berendezve a számára oly pompával, mint

mikor külország uralkodója j látogatóba.

Mindezeken felül el lett rendelve, hogy Szent-Pétervár

legfényesebb piaczán nagj^szer márványemlék emeltes-

sék Szuvarov megörökítésére. Fenn a vitéz érczben öntött

lovagszobra ; a márványtalapon pedig diadalmas had-

járatának mvészi vés által kiemelt dombormvei.

Eniiél nagyobb dicsség még közönséges auyát(')l szü-

letett orosz jobbágy számára nem lett fentartva.

S a mi furcsább, az, — hogy ezt meg is érdemelte.

De a mi legfurcsább, az, hogy még sem kapta meg.

A hazatér fvezérnek azt az utasítást küldte a czár,

hogy a hadsereg hazavezetése alatt minden nap más meg
más tábornokra bizza rá a napi vezérséget. Szuvarov erre

azt az észrevételt tette, hogy ez tiszta képtelenség; ha

minden nap más meg más tábornok hajtja végre a j^aran-

csokat, az egyik nem fogja tudni, hogy mi intézkedést

tett a másik ? Ebbl olyan zrzavar lesz, hogy a hadsereg

minden ellenség nélkül meg lesz verve. Ö csak eg}' alkal-

mas embert ismer e feladatra : az Bagration ; annálfogva

a napi vezérséget jónak látja állandóul annál hagyni.

Ezzel a « tettével" minden érdemét egj'szerre lerontotta.

A pompát, díszmenetet betiltották, a szobormintát össze-

törték s a nemzet legnagyobb hse diadalmas hadjárata

után eg}'e8-egyedül hajtatott be egy rongyos kibitkán

a fvárosba, betegen, elcsigázva, megtörve. Senki sem
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utczákon át, mély csendben érkezett meg öreg anyja ala-

csony házikójába valamelyik szurtos külvárosban s ott

pár hét múlva, kapott sebeinek kiújulása, de még inkább

a szégyen, a kétségbeesés kioltá életét. Temetési kíséretét

képezte egy öreg asszony, meg egy kutya.

Mikor a czár megliallá, hogy kimúlt, azt kegyeskedett

róla megjegyezni

:

— Nagy ember volt, kár, hogy dicsségét beszennyezte

engedetlenségével.

S az udvaronczok chorusa utána énekelte

:

— Nagy ember volt, kár, hogy dicsségét beszennyezte

engedetlenségével

!

S aztán ugyan rizkedtek, hogy engedelmességüket

be ne szennyezzék valamiféle dicsséggel.

ORDOGSANCZ.

I. A RÓZSAKERT.

«Gül-Bagdzse)) (Eózsakert) volt a neve egy kis helység-

nek a Csipka-Balkán hegyei között, északra a Kezanlik

felé vezet út mellett. A meredek sziklaszorosból egy foly-

vást lefelé lejtzö ösvény vezetett odáig, sr gyertyánfa-

ordk között, a miknek sötétzöld sznyege köröskörül át-

ölelte azt a kerek völgyet, hol a két sor utczából álló falu

fehér házikói látszottak elszórva, egy paták mentén, mely

kigyótekervénj'ben keresett magának utat a ruméli lapály

felé.

Azért mégis világszerte ismeretes volt ez a kis helység,

l'lmlegették a nevét, a hol csak igazi urak laktak, igazi

palotákban s finom idegzet iirhölgyek : a Dolmabagdzsé-

hen, vagy a Csiragán-Köskben, akár a Palazzo-Pittiben,

vagy a Palais-Royalban és a Louvreban, akár a Saiis-

Souciban, vagy az Apsleyhouseban. Mindenütt voltak,
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a kik, ha azt olvasták (azaz, hogy csak legfeljebl) a kül-

etiqiiettejéröl felismerték), hogy «Gül-Bag(lzse», igaz lel-

kesedéssel tágiták ki órrczimpáikat s azt mondák: «0h'

Gül-Bagdzse !«

Mert olvasni kevesen tudták ezt a nevet, a mi szattyán-

borítékra volt Írva utánozhatatlan szín piros festékkel,

török betüjegyekben ; a felvágott szattyán alatt eltnt
a vastag, fehér szrnemez l)urkolat, melyen semmi varrás

nem volt. Ki sem lehet találni, hogyan került abba bele,

az ólompecséttel lezárt csutoraalakú czinkedény, a mit

csak tüzesített késsel lehet felnyitni s akkor aztán a har-

madik burkolat alól elkerült az a finom kis lapos kri

tályüveg-palaczk, a miben valami, az aranynál ragyogóbb

nedv tündökölt, a palaczk fenekén jellemz sófuniia fehér

kristályokkal. Ez a gül-bagdzsei rózsaolaj.

A mi a kövek között a gyémánt, az a gül-bagdzsei

rózsaolaj a nedvek között. Eg}- csepp belle egy termet

eláraszt paradicsomi illattal. Halálirtó gyógyszer és sze-

relemkölt bv-ír egy cseppben

!

Nem tudták azt másutt úgy készíteni, mint Gül-

Bagdzséban. A hogy az igazi mért megismeri a gol-

kondai gyémántot a capgyémánttól, úgy megismeri ;i

gyönyörök tudósa a gül-bagdzsei rózsaolajat a franozia

provenceitól, az angol walesitl s az ind gazipurítól: hát

még a hamisítványoktól, a mik nem is rózsákból készül-

nek !

Meg is érdemli a rózsakert nevut e kis völgy vidék.

Körülfogva három oldalról erds hegj^ektl s csak dél felé

nyitva a meleg napsugárnak, úgy fekszik ott, mint egy kis

paradicsom. A meddig csak mívelhet föld takarja a völ-

g3'et, az egész tele van ültetve rózsaligetekkcl. Szigorú

tele soha sincs e völgynek, az év minden szakában virá-

goznak a rózsák egyes fajai, s ha megesik néha, hogy

a kianun-i-evvel (deczember) hófergetegot hoz a vidékre,

az els napsütés után másnap elolvad a hó s akkor az a

faja a rózsáknak, a miknek « fényrózsa » a neve, egész
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télen át zöldül lombozatát egyszerre átváltoztatja kar-

mazsiuszínüre.

Mikor aztán az els tavasznyilás jön, lángba borul az

egész völg}' a virágok királynéjának pompájától. Utak, sö-

vények nevetnek a dicseked fénytl, a lángrózsák bibor-

sznyéggel vonják be a házak falait s keresztül bájolnak

a lapos tetzeten. A bársonyrózsák feketébe men csoport-

jai rikító ellentétet mutatnak az « aranygolyók)* telepével

szemközt, a százlevel, az ezerlevel hajnalszín tengere

között a damaskusi fehér s a «szz)) rózsa bozótjai, mint

virágoltárok emelkednek el s a mint dél felé a verfény

odább-odább foglalja el a tért az árnyékfedte völgyben,

akkép elevenül meg az erdk széle. Ott a tulfinom <ialvó

rózsa » telepei vannak, melynek kelyhe össze van csukódva,

míg a nap rá nem süt, s mikor a verfény elhagyja, ismét

becsukódik s aludni megy szépen.

S ez így tart egész nyáron át. Még a kés sz is ott ta-

lálja az «örök» rózsákat, a mindignyiló kétszíneket, s a

völgy egész népe nem foglalkozik egyébbel, mint rózsa-

szüreteléssel. Ez neki a kenyere és bora. Ez a vetése és

bánj'ája. Ez az aranj-a és az ezüstje. Ebben van gazdag-

sága, megelégedése. Ez a hazája és mennyországa.

Férfi és gyermek egész évszakon át rózsalevelet szed, s

a nk, leányok hagyományos méi-telemmel készítik a

rózsalevélbl a g3'^émántbees rózsaolajat. Mert az óriási

fáradság ! Egy millió rózsából csak száz lat olaj lesz. S ha

derült idben szedik a rózsát, ers napfénynél, akkor csak

hét harmadrészt ád : egy harmada szétillan a levegben.

V gül-bagdzsei völgy, mikor ers napsütés van, folytono-

san kincseket ér illatszer árjával van elborítva.

.... Ebben a tündéri illatkörben csak boldog emberek-

nek lehet lakni.
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II. IIADZSI AKIM ÉS HÓRA MIRKÓ.

Hadzsi Akim i- Iloin Mirkó két átelleni házban lakó

szomszédok voltak. A patak választotta el ket egymástól,

hanem egy gyaloghíd megint összekötötte.

Az egyik oszmán volt, a másik bolgár.

A mi()t!i ( bben a völgyben rózsabokrok nyílnak, mindig

együtt lakott a két faj egymás mellett békében s beszélt(

egymás nyelvét, tisztelte egymás vallását. A házaik úgy
voltak építve, hogy a patak egyik oldalát foglalták el a

mohamedánok, a másikat a keresztyének. A mecset (

templom a legtágasabb téren a völgynek egymással szem-

ben nyílt, s ott sem fordított egymásnak hátat, miután :i

keresztyének szokása azt tartja, hogy a temi^lom ajtaja

Jeruzsálem felé, a mohamedán szokása pedig azt, hogy a

mecset ajtaja Mekka felé legyen fordulva. Azután az ünne-

peik sem zavartilk cgMUiist, a keresztyének pazárgünjc

(vasárnap*, a iiiohamodánok dzsumagurijével (péntelx

nem esik ("»s>z('.

Aziaii mi alapja is lett volna közöttük akárrainö össze

vészesnek '?

A haza? Hisz ez a völgy mind a kettjük számára elé"

volt.

A paradicsom ? Hát nem laktak- e már eddig is benne .'

A dicsség ? Hát nem volt-e az egész világ Gül-Bag-

dzse nevével is tele ?

A keres/t \( II idszámlálás 187(j-ik évének június hava

-

l)an, vagyis a hedzsira 125i-íki haziráu hónapjában, az

els rózsaszüret legterh.ísebb munkáját bevégezve, künn

üldögélt a kapuja eltt mind a két szomszéd és dohányo-

zott. Azaz,' hogy ez nem lielyes kifejezés. Csak pipázót

Mert a gül-bagdzseí völgy rózsaillattól átfült levegj'

b(')dító, maró dohány füstjével bekeverni szentségtör.

volna. Itt dohány helyett az fieczctrózsaw (rosa gallic;
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hirtelen szárított bimbóiból készült gyurmát pipázzák fel,

a mi hasonlatos az Istenek ambroziájához, s thea helyett

is a ((CzukoiTÓzsa)) finom, gyönge illatú bimbóit használ-

ják. A rózsa ád mindent.

Pipáztak és nem beszéltek semmit.

Este volt az id. A kis görög templom tornyában vecser-

nyére harangoztak ; a mecset minaretjében megvárta a

muezzim, míg vége lesz az angelus csengetésnek is, s csak

azután kezdte rá a maga «Ijá illáh ill alláh»-ját, melynek

végeztével mind a két szomszéd letette a pipát szájából s

a Hóra Mirkó elmondta fenhangon a maga Miatyánkját,

Hadzsi Akim pedig a maga wElhemdu lilláhi rabbi 1-ala-

miná))-ját, a nélkül, hogy egymást konfundálták volna, s

aztán megint szájba vették a csibukofc és sziták odább.

A Kezanlik felé vezet útról egy öszvér csengetyhangja

kezdett hallatszani.

A kanyargó hegyi ösvényen kikitünt a közeled lovag

alakja, magas örmény kalapjával. Mögötte tiszteletteljes

távolban üget szamárháton négy barna ficzkó, két kézben

tartva hosszú puskáját.

Hadzsi Akim megszólal, csibukjával a közeledre mu-
tatva :

— Cselebi

!

— Az ám: Cselebi, hagyja rá a szomszédja.

— De ugyan minek hoz magával négy fegyveres kí-

sért ?

— Azt magam is szeretném tudni.

— Holott azon a helyen, a hol a rózsák teremnek, soha

se termettek se rablók, se gyilkosok.

— Se semmiféle gonosztevk.

Cselebi volt a sztambuli kalmár, a ki a rózsaszüret után

el szokott jönni a gül-bagdzsei völgybe, összevásárlani az

idei rózsaolajat, a mit gyorsan cl kell zárni, mert külön-

ben a java elpárolog s csak ez els szüretelésbl készül a

rózsaolaj, a. késbbi szedés már csak rózsavíznek való, a
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legkésbbit pedig összemorzsolják s azokból meg a görög

])arátok készítenek olvasóhoz való gyöngyszemeket s a tö-

rök dervisek a «teshbit».

Cselebi mindig maga jött a vásárra, mei-t a rózsaolaj

-

bevásárláshoz nagy tapasztalás kell. Nem is hinné azt va-

laki, hogy milyen rosszak az emberek. Még a rózsaillatot

is meg tudják hamisítani. Az, a mit az európai boltokl)an.

illatszerkereskedésekben rózsaolaj czím alatt árulnak, soha

se látott rózsafát; azt nárdusgyökérbl párolják le, meg
vadmuskátli-levelekböl, s czetvelövel keverik össze ; a törö-

kök megveten «idrisz jaghiw-nak nevezik azt s a nagy

közönség soha sem érezte az igazi rózsaolaj illatát. Az

igazi rózsaolajat csak a tapasztalt mért ismeri meg hal-

ványsárga színérl, nyulósságáról, tömörülésérl és olva-

dásáról, meg hogy a fehér ruhára csöppentve, úgy elillan,

hogy maga után semmi olajfoltot nem hagy. De minden

próbánál bizonyosabb az, mikor a szakért nj'itott ajkai-

hoz közel tartja a rózsaolajos üveg szk száját s teljes

lélekzettel szíjjá be azt hosszasan. Azt a kéjmámort, a mit

akkor érez, semmi hamisítvány nem képes elidézni ; az

az igazi «roshé)). Az ilyen rózsaolajat csak a Nagy Ur sze-

ráljál)an használják el s mint fejedelmi ajándék jut az

más uralkodók palotájába. Azt nem is veheti meg más,

mint Cselebi, a kinek az igazi nevét senki sem tudja, mert

«cselebi» csak annyit tesz, hogy wnyájas, udvarias)) ember.

S valósággal az is. Fizet alkudozás nélkül s még azon-

fölül apró ajándékocskákat is osztogat a kis gyermekek-

nek, czifra selyemkendket a szép leányoknak s soha egy

goromba szót nem hall tle senki. Mikor jön, örömünnep
van az egész faluban s azt tudja jól, hogy az feje szent

;

öt minden ember védi, s még a kutyák sem ugatják meg.

Most mégis négy basibozukkal kisérteti magát.

— Eltek-e még ? Azon kezdi beköszöntjét a megérkez
vendég, a mint az öszvérérl leszáll a hid eltt Hadzsi

Akim és Hóra Mirkó házai között. No ha éltek, hát nem
sokáig éltek. Magam is utoljára vag.vok itt a rózsák völ-
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gyében s esztend ilyenkorra, nem tudom, ki fog Itípdázni

a fejemmel ? De azt tudom, hogy ez az egész rózsaliget

nem lesz itt már s helyén szamártövis, meg ebkapor fog

virítani.

— Ugyan már ki pusztítaná el a mi rózsakerteinket ?

szól jámbor nyugalommal Hadzsi Akim, leemelve Cselebi

nehéz általvet iszákját az öszvérrl.

A szomszédja, Hóra Mirkó, is oda jött Cselebit üdvö-

zölni,

— Megmondom, hogy ki '? Van Szent-PéteiTárott egy

hatalmas gyáros, szeszfz no, ha mondom : annak van

egy irtóztató nagy gyára, a melyben nárdusból, gerelybl,

meg indiai bakszakállból tonnaszámra készítik az idrisz-

jaghit. Ez a nagy gyáros akarja ellátni egész Európát

az általa gyártott hamis rózsaolajjal. A németek már
mind azt szíják, meg az olaszok is, csak a frenkik, meg
az inglisiek nem vették még be ; mert azok még tudják,

hogy mi a különbség az igazi rózsaolaj, meg az idrisz kö-

zött ? Hát már most ez a nag\' moszkó gyáros, azért, hogy

a maga jaghijávai egyedül maradjon a vásáron, megindítja

a maga fegyvereseit, hogy égessék föl a rózsaerdket mind
Drinápoly, Uslak és Kezanlik között, mind az ötven rózsa-

termeszt helységet egész Kaloferig.

A két szomszéd nem állhatta meg, hogy fel ne kaczag-

jon erre a szóra.

Együgy paraszt emberek voltak, nem ment a fejükl)e,

hogy valaki háborút indíthasson azért a hitvány ürügyért,

hogy valaki az idriszgyártás javára az igazi rózsaerdket

elpusztítsa. Ha tudós emberek lettek volna, tudhatták

volna, hogy ennél hitványabb ürügy miatt lehet és szokás

felfordítani a világot.

— No csak ti nevessetek ! Hát a németek, meg a fren-

kik között nem azért ütött-e ki a háború, hogy egy ember

elkezdett borsóhurkát gyái-tani, s hogy ennek kelendsé-

get szerezzenek, csináltak a császárok há))orút. Az « idrisz

»

meg a «roshé» inkábl) megérdemlik. Aztán láttam én már

Jókai : Felfordult vilán. 2;>
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olyan najív városokat is elpusztulva, a miket Örök idÖkrc

építettek.

íía nagy városok elpusztultak, az nem csoda, azok-

nak köl)(')l volt ííyök(;rük, igyekezett magától telhet okos-

síi^-.mil iii(',utVleliii lliidzsi Akim; dv a gül-bagdzsei ligetek

uy()kfrr elr\tii, iia ma eljjusztítják, leégetik, esztendre

megint kihajt s megint Giil-Bagdzso lesz a helyén s két

i \ luiilva megint szüretelünk.

— ])e nem szüreteltek, mert a fejetek le lesz vágva.

— l'gyan m;h- ki vágná le a mi fejeinket"? szólt hele

Hóra Mirk(').

— Hát a tiédet Had/s i Akim, te pedig a Hadzsi

Akimét.

A két szomszéd még nagyol)l)at kaczagott erre a szóra

s aztán odasúgott egymásnak :

— Bizonyosan sok mézes pálinkát talált beszedni Cse-

lebi Csipka-Kezanlikban, attól van ilyen jó kedve.

— S aztán farkasalmát tettek a pálinkájába, attól beszél

ih'cn l)olondokat ....

Cselebi pedig az nap estére Hadzsi Akimhoz

szállásolta be magát s egész lefekvésig azokkal a szép tör-

tt ni tekkel mulattatá, a miket a mivelt világ nagy gyö-

nyörködve olvasott a Fekete-hegyek közötti mészárlások-

ról, hogy vagdalják le a czernagorczok a muzulmán at3'a-

rial< oirait (s füleit, s asszonyaikat, leányaikat milyen

keserves sorsra juttatják ? Másnap reggel aztán Mirkóhoz

Költözött át s annak meg napestig arról mesélt, hogy mi-

]\eii egrekiáltó kegyetlenségeket követtek el a cserkeszek

a bolgárnkoii, liony Ininyták halomra a lemészárolt ártat-

lanok hulláit.

S aztán folytatta ezt, így a patak egyik oldaláról a má-

sikra átvándorolgatva, a mivel azt nyerte, hogy minden

rózsatermesztö gazdától egy aranynyal olcsóbl)an kapta

meg a rózsaolaj uncziáját, mint más évben.

Mikor aztán kihúzta a lábát Gül-Bagdzsébl, hogy a

szomszéd rózsatermeszt faluba vándoroljon, akkor Hadzsi
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hogy «ha még egyszer Hóra Mirkó házához át próbálsz

menni : agyoncsaplak)).

Hóra Mirkónak is volt egy fia, Hazánnal egykorú, Bussa,

annak meg Hóra Mirkó mondta azt, hog}' «lia még egy-

szer a Hadzsi Akim házából kijönni látlak, agyonllek)).

Hadzsi Akimnek volt egy szép hajadon leánya is, Ez-

min; Hóra Mirkó leányát pedig Ronkának hittak. Azoknak

nem is szólt a két apa semmit ; csak mindenik fogott egy

keresetlen fát s azzal jól megverte a maga leányát s azt

sem mondta meg neki, hogy miért ?

S ettl a naptól fogva a harangozó és a muezzim nem
vártak rá, míg egyik elvégzi a maga dolgát, hanem min-

denik igyekezett a másikat megelzni s a harangozó bele-

kolompolt a mnezzimnek az énekébe s a mnezzim bele-

ordított a sekrestyésnek a harangszavába s azontúl minden

ember az övjébe dugva hordta a handzsárját, úgy járt ró-

zsát szüretelni.

III. A SÁTÁN SÁNCZA.

A Csipka-szoros délnek fekv oldalában végig kanyargó

út fölött emelkedik ki egy sziklaomladék, mintha valaha

vár lett volna, s aztán egy óriás megrúgta volna a sarká-

val, hogy cyclopsi tönkjei egymás hátára omoljanak.

A heg3'oldalt, mety fölött a sziklacsoport mint egy sánczo-

lat uralg, harántos ösvények vonalazzák végig : kecske-

járás csapása. Egyetlen mély völgyvágányon át lehet a

sziklatömeghez feljutni, az is be van terítve törmelékkö-

vekkel, miket a felhszakadás aláhord. Nagy zivatar elöl

szoktak odamenekülni a meglepett pásztorok, de már
annak igen nagy viharnak kell lenni, mely csak a pokolra

jutás módjai között enged válogatást. Mert az a bércz-

tömeg az « ördög sánczaw.

Semmi f, fa, bokor nem tenyészik körülötte, azt mind
elvitte az ördög ; de annál meglepbb egy óriási bükkfa a

sziklacsopoi-t közepett, moly naRV messzeségre ellátszik.
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Oda van tkülvf a sziklacsompók közé, gyökeit i iiiuil óriás-

kigyók kapaszkodnak bele a kemény köbe, melyet szerte-

szét repesztettek, öles átmérj dereka daczol a viharok-

kal s egész bundát visel zöld mohából ; koronája hegj'ét

clperzselte a villám s egy vastag száraz ága csonka bucz-

kos végével messzire kinyúlik, mintha visszafenyegetné a

villamos eget öklével; többi ága tele van éldi fagyöngy-

bokrokkal, a mik fehérlenek a bogyóktól. Körüle letördelt

gályákból támadt pudvahalom, mely sötét éjszakákon a

redves fa világát terjeszti kísértetesen.

Ez a fogadalom fája.

A ki az ördög sánczához felmászik, e fának a kérgébe

beleütött késeket fog találni, mik megannyi nehéz foga-

dásnak emlékei. Némelyik késnek már csak a félnyele lát-

szik ki a fa kérgébl, a többit bentték a fa évgyri, év-

tizedeken, talán századokon át.

Egy félredlt sziklacsompó oda támaszkodik az él
óriás oldalához. Az elemi erszak, vihar, villám, vagy föld-

indulás, kitörte a sziklát, de nem birt a fával : a bükk

emeli a bérczcsonkot. S e természetalkotta kapun át lehet

egyedül bejutni az ördögsáncz l)elsejébe.

A túlsó oldalán még borzasztóbb látvány táml. Egy

sziklákkal telehányt örvény; a napnemlátta mélységbl

egyenesen fölmered kszálak, bérczvilág, növényélet nél-

kül ; egy kvé vált alvilági csodagyülekezet, mely a bo-

szorkányszombat torztáncza alatt lett egyszerre merevvé,

mely között harsogva rohan az egyetlen él, a hegyi patak,

örök tusára kárhoztatott szeUem, mely dühösen harczol

az útját álló merev ördögalakokkal ; az nem unja meg

azokat tajtékjával foly^'ást csapkodni, s ezek nem unják

meg a hátaikat tartani neki. Szakadozott ködfelhk szál-

longnak nagy lomhán az óriási sziklaörvény fölött végig

;

azok is a kijárást keresik belle, s mikor nem találják,

elülnek szépen benne, s akkor aztán éjszaka van oda-

alant.

Csak ritka, kemény, csikorgó idben látni meg a szikla-
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Örvény fenekét, mikor a köd, mint ziizmara tapad oda a

sziklák mohához.

Mikor a hold feljön a márványtenger felöl, akkor e sza-

kadozott sziklatömegböl egy csoport úgy tnik el, mintha

két férfi ülne egymásnak vetve a vállát, hegyes süvegek-

kel a fejükön.

A fogadalmi fa eltt négy árnyék mozdul meg a hold-

világban. Csak arra vártak, hogy a hold feljöjjön. Két

férfi, két leány.

A férfiak nevei : Hazán és Bussa ; a leányoké : Ezmin

és Eonka,

A két leányt a két bátya vezeti kézen fogva,

IV.

A kerek föld mindenféle papjai: a püspökök, archiman-

driták, az imámok, bonczok, lámák és a nambetti-levik

azt szépen ki tudták csinálni, hogy a hányféle nemzet,

népfaj, emberszín van, annyiféle isten legyen; hanem az

ördög megmaradt egynek: ez közös.

Az is igen szép gondolat, hogy a különféle ((istensé-

gek » : Jehovah, Allah, Brahma, Kolín, Hitzliputzli, Dál,

mind azt kivánják az ö híveiktl, hogy a másik isten hí-

veit menjenek ölni, gyilkolni, a föld színérl kiirtani ; ezt

kivánják k, a teremt, a jóltev, a szaporító, az idvezít

eszme személyesíti ; az egy és oszthatatlan ördög pedig

:

a rombolás, a pusztítás, a kárhozat fejedelme, azt kívánja,

hogy az emberek tartsanak össze, kössenek frigyet, értse-

nek egyet és szövetkezzenek.

Ha egy mohamedán legény és egy keresztyén leány el-

mennek a pópához, hogy áldja meg a szerelmüket : az

botot fog rájuk, s ha aztán elmennek az imámhoz, hogy

adja össze ket, az a szemük közé dobja az olvasóját

;

hanem ha elmennek a nagy bükkfához s elhívják az ör-

dögöt, az megengedi nekik, hogy szeressék egymást.

Mikor két ifjú, a ki egymást gyermekkorától fogva meg-
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ben és vebzedelembon, a Balkán és Czcrna-Gora hegyei

között egymásnak fogadást akar tenni arra, hogy életét-

halálát, baját és örömét kész megosztani a l)ajtársával,

míg csak a földön jár, a fogadáshoz nem választja a tem-

plomot, az elkülöníti ket : az egyik templom tornyán ke-

reszt van, a másikán félhold ; hanem elmegy ahhoz a

bükkfához, a mit megütött a villám, annak jeléül, hogy

az ég haragszik rá, s még sem veszett ki, annak a bizony-

ságául, hogy az ördög nem hagyja a magáét, s ott teszi le

az esküt a közös sátán nevére s ezt az esküt meg nem
töri soha.

Az ilyen testvériségi eskü ersebb minden törvénynél,

a mit halandók hoztak.

Mikor a vén Hadzsi Akim és Hóra Mirkó elkezdte a

maga gyermekeit üldözni, ütni, verni, azért, hogy kiverje

bellük a szomszéd gyermekei iránti régi barátságot, akkor

azok egy holdvilágos éjszakán kiszöktek a Sátánsáncz

bükkfájához s ott megkötötték egymással a rettenetes szö-

vetséget, a mit ember föl nem bonfliat többé. Férfi férfi-

val, leány leánynj^il esküszik ott meg, hogy társát el nem
hagyja soha, a melyiket veszély fenyegeti, azt a másik

követni tartozik.

A fogadást tevk kivonják késeiket övük melll, köny-

nyü sebet repesztenek vele karjaikon, a felbiigygj'anó vé-

rét az ifjúnak a bajtárs, a leánynak a hajadontárs szájába

felszívja, s a milyen igaz az, hogy ez a vér az ö vérével

összevegyülve marad, olyan igaz, hogy soha egymástól el

nem válhatnak többé.

Akkor késeiket beleütik a bükkfa kérgébe s olyan ers

a néphit varázsa, hogy az ilyen kést még soha se merte

onnan visszahúzni senki.

Hazán megfogadta Bussának, hogy t a pokol fenekéig

követni fogja s a menyország magasáig is felsegíti ; ugyan-

ezt fogadta fel Bussa Hazánnak; s mi volna a pokol

feneke, ha nem az apa haragja, s mi volna a menny-
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ország közepe, ha nem a szép ara szerelme ? Hazán sze-

rette a szép Eonkát s Bussa a bbájos Ezmint s szeretve

volt mind a kett.

Csendes, békességes idkben boldogok is lehettek volna

mind a négyen : a rózsák kei-tjében megszokták már, hogy

a leányok és iíjak a patak egyik partjáról a másikra átjár-

janak. Hiszen csak egy csergedez csemiely folyása

volt az.

Míg egyszer aztán felvilágosította ket felöle valaki,

hogy az a patak egy átlábolhatlan mély örvény, s annak

a vize éget, mint a kénköves pokoltz csávája, hogy a ke-

resztyénnek és a miizlemnek gjKilölni kell egymást, ha a

panwiicsomba akai- jutni.

Ekkor aztán a két bajtárs kiszökött a húgaival együtt

az ördög sánczára s ott kegyetlen fogadást tett, hogy a

húgát nem fogja másnak engedni feleségül, mint a test-

vérül fogadott jó barátnak.

Meghallotta esküjöket a vén bükkfa s felelt rá az ör-

vényben tomboló zuhatag.

V.

fjlmult az sz, az líj tavasz eljött, a Balkán hegygerincz

magasából széttekintve, éjente vérvörös fényt lehetett

látni az ég alján. Ott áldoznak. Ember- áldozat. — A nagy

Hitzliputzli úgy kivánja, hogy a tiszteletére százezer em-

ber vérét itassák meg a földdel, s gyújtsanak fel száz vá-

rost. Minél több a halott, Hitzliputzli öröme annál nagyobb.

Az elevenen kitépett szivek— a nagy teokallin felmutatva

— az legnagyobb gyönyörsége. Hitzliputzli nem halt

meg Mexikóban, nem temetkezett el Tlenochtitlanban,

csak oltái-t cserélt, s most itthon érzi meg magát Euró-

pában.

A láthatái-t beveresít oltárlángok éjrl-éjre közelebb

jnek, s a gl-bagdzsei férfiak éjszakánkint handzsárt kö-

szörülnek, töltényeket tömnek s a leszüretelt rózsaleveleket
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az asszonybk ott hagyják fülledni a nagy kádakban : senki

sem gondol a rózsaolaj készítésére ; vándorló utazók jön-

nek-incnek a faluban, dühít rémhíreket hordva házról-

házra. A féltékenynyé tett lakosok még a kutyáikat is

lánczra tették, hogy azok se látogassanak át egymáshoz,

8 mikor este gazdáik elvégezték egymás szidalmazását,

akkor a kutyák kezdik rá s folytatják a veszekedést, egyik

partról a másikra
; pedig már nekik igazán nincs semmi

közük a prófétákhoz.

Csak Ezmin meg Eonka és Hazán meg Bussa nem szn-
tek meg egymást szeretni s ezért mindennap meg is kap-

ták a maguk ütlegelt a jámbor Hadzsi Akimtói és Hóra

Mirkótól.

Egyszer aztán kigyulladt a közelben a tz.

A nagy «hamis-rózsaola)gyáros» seregei áttöi'tek a Bal-

kán szorosán, a csendes gül-bagdzsei völgy viszhangzott

patkóik robogásától. A jámbor rózsatermesztk elvették

kiköszörült handzsáraikat s mentek egymás torkát elvágni.

A vén Hadzsi Akim és szomszédja Hóra Mirkó voltak

az els pár, mely összetalálkozott: a kis patak hídján ke-

rültek szembe. Soha se bántották azeltt egymást: egy

rossz szó sem volt közöttük ; most aztán megfogták egy-

másnak a torkát s addig szúrták egymást késeikkel, míg

mind a ketten le nem hullottak a hidról a patakba, a hogy

megjósolta elre Cselebi, a kalmár.

Az egyik fél aztán felgyújtotta a mecsetet, a másik fél

felgyújtotta a kápolnát. Hitzliputzlinak nem kell se me-

cset, se kápolna, hanem gúlába rakott emberkoponyák

:

ezt nevezi ö teokallínak. Azt is megkapta.

Góg és Mágóg hadai leszálltak a völgybe és ölték-vág-

ták, a ki el nem futott: a gyermeket anyja keblén, a leányt

kedvese holttestén. A csecsemnek odaadták az anyja vé-

rét, hogy igya azt ; aztán a sziklához vágták.

Az átkozott tusa közepett Bussa rátalált Hazánra. Ha-

zán pedig a testvérét kereste, Ezmint, a ki elfutott a mé-

szárlás ell,
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— Hazán ! szólt bajtársának Bussa, Emlékezzél rá,

hogy mire esküdtél meg velem? Arra, hogy soha el nem
hagysz, minden sorsot megosztasz velem. Itt az idö, hogy

szavadat beváltsd. Jöjj velem.

—^ Hová ? kérdezé ez.

— Mit kérdezed? Ha én hivlak, a pokolba is velem kell

jönnöd. Egj^ütt élünk, együtt halunk. Ma azt mondom,

hogy együtt élünk

!

Bussa vitéznek jó barátai voltak a berohanó idegenek,

a moszkovita harczosai. Ma az övé volt az élet. Hazánnak

vele kellett menni. A bajtársság árulás volt saját faja

ellen, de egyúttal menekülés.

Hanem a két leánytestvért nem találták sehol.

A mint a vész kitört, azok a rózsaligetben voltak a többi

fiatal hajadonokkal együtt, s a gyilkos hadi lárma zajára

Ezmin megi'agadta Bonka kezét s azt mondta n^ki : « velem

jösz, nem hagysz el!»

— Hová?
— Fel az ördögsánczra

!

S a leánycsapat futott Ezminnel és Bonkával az erdk
rejtekébe, míg elérte a félelmes hegyszakadékot. Ott meg-

pihent az ördög fája alatt,

VI.

Azt is megjövendölte Cselebi, hogy a «Bózsák kertjétw

ki fogják irtani az idegenek. Megtették. Felgyújtották

a szép rózsalugasokat s leperzselték tövig a gyönyör
illatos ligetet. Mert hát mi a moszkónak a rózsa? Azt

odahaza úgy hivja, hogy « kutyavirág >>. Annak az egyet-

len fajnak, ami nála otthon terem, (irosa canina» a neve.

Annak pedig ít virágja büdös, olyan szagú, mint a széttört

poloska 8 a színe olyan, mint a halálé : sárga. Csak a

csipkebogyóját kedvelik: abból pálinkát fznek az oro-

szok,

Hog^' mit vétett nekik a rózsa? — De hát mit vétettél^



iK'kik az élet rózsái, a Hzép leányok, a kiket letéptek, meg-

gyaláztak s aztán megöltek? S mit vétettek nekik a rózsa-

bimbók, ;iz üitatlan gyermekek, a kikre egy isteni lélek,

a nagy messiás, a világ idvezítöje azt monda: ('bocsás-

sátok ket hozzám, mert ezeké a mennyeknek országait)

Követi ugyan lii\tn megfogadják a szavait: felküldik

a csecsemket hozzá a mennyországba, s hogy hamarébb

odaérjenek, felsznrják ket a dárdáik hegyére.

— Engedj tovafutnom innen ! rimánkodék bajtársának

Hazán a borzalmak közepett.

— Egy test, egy lélek vagyunk ! felolt neki Bussa. —
Velem kell jönnöd.

És aztán Kazánnak is innia kellett a kábító tzitalból,

a mit a moszkók hoztak magukkal, a mitl elveszte az

eszét, hogy egészen más ember lett belle, mint a mi

azeltt volt s rült mámoráliaii Víistaiyt pusztította baj-

társával snját feleit s gyr)iiy(irkrMl(")tt atj'afiainak halál-

kínjáljaii.

Oka volt rá, hogy ket pus/títsa. Azok az asszonyok

jártak az atyjához elárulni az szerelmét Eonka iránt.

Azok az ifjak verették meg Ezmint a vén Hadzsi Akim-

mai, a miért házassági ajánlataikat egymásután vissza-

utasitá. ^liiideniket volt oka valamiért gylölni. De azért

oly kegyetlenül még sem segített volna üldözni a mene-

külket, ha a moszkó italának édes mérge át nem járta

volua az ereit, s ha Bussának bajtársságot nem esküdött

volna a sátán bükkfája alatt. A kéregbe döfött kést nem

lehetett visszaalkudni.

Hanem a java a prédának mégis ki'irba veszett. A leg-

szebb leányok elmenekültek a martalóczok ell.

Pedig a Jantra melll jött bolgár labanczoknak azokra

fájt legjobban a foguk.

— Én tudom, hogy hol vannak ? monda Bussa.

— Én is ! szólt Hazán.

— Ha utánuk vezettek bennünket, ve/c'reiiikké tes/ünk.

biztaták ket a martalóczok.
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— Az én testvérem is közöttük vau . . . sngá Bussának

Hazán.

— Az enyém is . . . dörmögé vissza Bussa.

S azzal rjöng indulattal kiálta az ittas hadnak:

— Jöjjetek velünk! Mi oda vezetünk.

S Hazánnak mennie kellett Bussával, mei-t esküje

kötötte. Az ördögnek adott esküt nem lehet ám olyan

könnyen megtörni, mint a mit az ember az Istenre és az

szentéire bizott. Az ördög szigora em])er.

A vad csorda még szomjasabb arra, a mitl már ittas

;

ment a két bajtárs vezetése alatt az ördögsáncz felé.

Csak gyönge asszonynép állt oda szemben, annál sem

volt semmiféle fegyver.

Hanem valami fegyver mégis volt velük, a kétségbeesés.

Mikor meglátták, hogy a bsz csorda rejteküket meg-

rohanni készül, két leány ellépett az ördögsáncz kapujá-

l)ól, a mit az a félredlt sziklatönk képez s lekiáltott

a közeledkre

:

— Jöjjetek csak föl hozzánk, majd ezt a követ mindjárt

lehengerítjük rátok.

Ha pedig azt a sziklatöiiöt onnan a meredélyrl le-

eresztik, az úgy elsöpri valamennyit, a kit a völgyvágány

ntjában talál, mint a hangyát. S aztán van ott szii-tdarab

még elég, a mit alázúdítani az asszonykéz is elég ers,

s más úton az ördögsáncz meg nem közelíthet.

A véres csapatnak nem tetszett a meghívás. A szép

leányok nagyon drágára tartották a menyasszonyi csókot.

Maga a vezérnek fogadott Bussa is tétovázott.

Ekkor a két leány odafenn az ördögsáncz kapujában

elkezdett kaczagni. Azon nevettek, hogy ime annyi bsz
férfit két leánynak a puszta fenyegetése is vissza tud

riasztani. A két bajtárs ráismert testvérei, szereti

hangjára.

— Bussa bajtárs ! mond Hazán. Tudod, hogy a késed

odavan az enyim mvWv ütve a 1)ükkfába'? Én megyek s te

jössz velem.
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Azzal megindult föl a merfdeknek.

Bussa hátramaradt, megrettenve a veszélytl.

— Nos hát te elmaradsz tlem ?

— Agyonzúznak hennünket azzal a Hziklával.

— Ha megölnek, együtt ölnek meg. Ha én nem hagy-

talak el, te sem hagysz el engem.

Azzal megfogta Bussa kezét s vonta magával fölfelé.

A csapat fölbuzdulva követte ket.

— Bátyám, ne közelíts, mert megölünk ! sikolta Ezmin

a magasból.

— Szerelmesem, ne jöjj, mert megölsz bennünket!

rimánkodék a szép Ronka.

Hazán pedig karját Bussáéba fonva, elrefeszített mel-

lel haladt fölfelé a meredélyen. Talán maga is úgy kívánta,

hogy dobják le rájuk hát a leányok azt a nehéz kszálat,

hadd haljanak meg együtt, ha már a bolond ördögnek

ilyen fogadást tettek.

A két leánynak pedig nem volt bátorsága megtenni azt,

a mivel fenyegetztek.

Ha nem bátyjaik, nem kedveseik lettek volna, a kik ott

ell jöttek, bizony megtették volna. Azokat nom volt elég

lelkük, egy csapással összezúzni.

Hanem volt valami máshoz bátorságuk.

Egymás szemébe néztek, aztán megszorítok egymás

kezét.

— Késeink egymás mellé vannak verve a bükkfába,

monda Ezmin társnéjának. Te jössz velem, a hová én

megyek.

— Megyek veled.

Azzal átkarolták egymás nyakát, ott hagyták az ördög-

sáncz kapuját s mentek együtt, összcölelkezvo — vala-

hová.

A férficsoport pillanatok múlva szilaj rivalgással tört be

az ördögsáncz kapuján s aztán elbámulva állt meg.

A sziklatet, melyrl az imént még százával kandikált el

3, sok szép leányf, üres volt,



397

A mély szíklaörvény fölött ült a lomha köd lenn a

fenéken, az eltakaiia titkait.

— Eonka ! Ezmin ! kiálták a bajtársak.

— Eonka ! Ezmin ! csúfolódott a visszhang.

S aztán, mintha annak a földalatti rossz hatalomnak

a lelke volna, mely a hivásra megjelen, a völgyben ül
köd elkezde fölszállni; egyre emelkedett a bámulattól,

félelemtl megigézett csapat felé, beburkolta ket sr
homályával, aztán fejük fölé emelkedett, mint egy felh

s akitor egy pillanatra föltisztult az örvény egész mély-

sége.

Hazán és Bussa ott láthatták kedveseiket, az ötszáz láb-

nyi mély sziklavölgy fenekén. Körülöttük száz ifjú leány-

társ. A tomboló hegyi patak ott zuhog rajtok keresztül

s forgatja hulláikat kavargó öi-vényeiben.

Itt voltak Gül-Bagdzse utolsó és legdrágább rózsái

letépve.

VIII.

Kinek a szelleme az a vándorló köd az ördögsáncz völ-

gyében? Az Istené vagy az ördögé? vagy tán «egy» mind
a kett s csak az ember szivében van meg a különbség ?

Akárkinek a szelleme volt : a sziklasírba temetett asz-

szonyokért boszút állni eljött.

Egy éjjel beburkolta az egész magaslatot s a ködnek

oltalma alatt Szulejmán boszuálló hsei meglepték az

ördögsánczot megszállva tartó bolgár csapatot. Az ellen

állás kés volt. A felriadt martalóczhad, mieltt fegyveré-

hez kaphatott volna, már meg volt kötözve. Bussa egy
fej érc kapott puskaagyütéstl elkábulva rogyott le.

És ekkor Hazánnak az az ötlete támadt^ hogy mégis

szebb az élet, mint a halál. Mikor azt látta, hogy bajtársa

leesik, nem sietett oda, hogy magának is kérjen abból a

remek fejbeütésbl, hanem a sziklák közé elbújt s ott

;i kezét mesterséges hurokkal önmaga hátra kötözte,

mikor az ozmán musztehafizok rátaláltak, örvendve



kiálta eléjük jó törökül : « ugyan jókor jöttetek lüegszaÍTifi-

(lításomra; épen ma akartak a bolgárok fölakasztani".

Azok elhitték neki, hogy mint ozmán fogoly került

a lázadók közé, elvagdalták a kötelékeit s aztán a basájuk

elé vitték, hogy mint szemmel látott tanú beszélje el az

iszonyatokat, a miket a bolgárok elkövettek.

— Nézzetek le oda, monda Hazán, a völgybe k-

mutatva, a hová most le lehetett látni : a köd magasan

állt a hegytetn.

Az ozmánok szivét düh és iszonyat fogta el e lát-

ványra.

Az elfogott csapatra ki lett mondva az itélet.

Az a nagy bükkfa megbírta valamennyit.

Mikor Bussát, a vezéi-t felvitték arra a messze kinyúlni

száraz ágra, a mi, mint egy fenyeget kar, mered elör

buczkós végével, azt kérdezték tle, hogy volt-e egyedül

a vezér? Nem volt-e másnak is része az iszonyatok elren-

delésében ?

— Dehogy nem ! ketten voltunk, feleié ö az elátkozott

magasból daczosan. Hát az én bajtársam. Hazán, hol

van? Hej Hazán, g.yere el! Ne oldalog.] el. Késeink egy-

más mellé vannak ütve a bükkfába. Megesküdtünk, hog>

soha egymást el nem hagyjuk. Ide mellém ! Most megyünk

együtt a pokolba.

— Igaz! Úgy van! monda Hazán, s azzal levetettr

a kabátját s ment utána a lajtorján a hivogatójának.

A szörny bükkfa mind a kettt egymásmellé köt\'

mutatá ki csonka száraz ágán, mintha dicsekednék vei

hogy ime, milyen szépen megtartják a fogadásukat, a kik

az ördög nevére esküdtek egymásnak.

Ez az ördögsáncz lett azután a Csipka-szorosban vívott

vérengz harczoknak egyik legveszélyesebb katlan ;i
:

;i/

ozmánok ágyiitelepekkel ersítek meg az ördögrakta hí'ih-
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czokat s azoknak lÖtávolában ezrével hullottak el az oro-

szok legjobb vitézei. — A csontjaik még most is ott

fehérlenek a sziklákon, mert a halottat senki sem temeti

el a két ágyútelep kereszttüzében ; a sánczon belül a mély

örvényben pedig ott tépi-mossa egyre a znhatag az ölébe

hullott szüzek tetemeit, mig fenn a sziklák legmagasabb

ormán ott rázza a szélben az ágait a viílámverte bükk-

óriás, a hány ága, annyi csontváz csörög rajta, csak

a száraz, csonka ágán tánfczol párjával, kett egymás-

hoz verdve.

Ez a hely csak megérdemli, hogy az ördög elismerje

a maga várának.

Hanem azért a nagy wliamis-rózsaolaj gyáros » még nem
éi-te el czélját. A rózsák jöv távaszszal megint kihajtanak

s ha viráguk nem lesz is, de tövisük bizonyosan lesz !

A NÉVNAPI KÖSZÖNT.

Befejezésül még mondjunk el egy muszka történetkét

a hírhedett orosz kalandorról és nagy czárjáról.

Megint valami nagy csaláson -lopáson kapták rajta

magasságát, az ingermanlandi fejedelmet, Mencsikoff

Sándort s ezúttal a czár is átlátta, hogy de már ezt nem
lehet tréfára venni. Összehivatta hát a nagy haditanácsot

s abban maga Péter czár elnökölt.

A kegyencz sietett megelzni a bajt. maga megcsi-

nálta a lajstromot, melyben töredelmes szívvel felszá-

molta: « ekkor s ekkor loptam ennyit; itt meg itt csaltam

ennyit*). Szép négy oldalra terjed lajstrom volt biz az.

Azt maga felvitte a haditanj'icsba s átadta nagy aláza-

tosan magának a czárnak.

A czár elkezdte olvnsni a litániát s maga is megsokalta

az önvallomásokat.

— Ej, ej no. Ezt mégis nagyon magasra tetted, Aluska,

iMinyit nem lophattál. Ezt meg itten nem is loptad : csak



nálad maradt. Emez nicg iiQjn volt csempészet : csak hogy

épen jól gazdálkodtál. Hát ezt itten csak nem nevezheted

csalásnak : csak hogy épen elfelejtetted annak adni, a ki-

nek kellett volna.

S elkezdett a veres plajbászszal egy-egy sort kitörül-

getni az önfeladásból. A birák csak nézték.

Egyszerre aztán egy fiatal tiszt, a ki az asztal végt'u

ült, felugrott a helyérl, kirúgta maga alól a széket s azt

mondta, hogy

:

— Alázszolgája ! Gyerünk haza urak ; nincs itt mi ránk

semmi szükség.

S fogta a kalapját, hogy elmegy. Csak hadnagy volt

még : meg merte tenni.

— No no, fiacskám, csitítá t a czár. Hát mért akar-

tál elmenni?

— Hát ha egyszer a haditanács elnöke maga tanítja

a vádlottat, hogy mivel védje magát, akkor mit üljek én itt

bolondnak, a többiekkel együtt?

— Igazad van, fiacskám, monda a czár ; biz az nem is

illik. Hát hogyan kellene csinálni a dolgot ?

— Hát ennek az a rendi, hogy a vádlott behivatik s meg-

áll szépen az ajtóban. Akkor felolvastatik eltte a vádlevél

8 neki csak az a dolga, megmondani, hogy igaz-e, a mivel

vádolva van? Azzal ki kell neki menni a terembl. És akkor

következem «én», mint legfiatalabb tagja a haditanácsnak,

az Ítéletet kimondani. A miben aztán megállapodtunk, azt

meghallgatni ismét behivatik a delinquens és semmi szava

nincs hozzá.

— No, hallottad ezt, Mencsikoíf ? monda a czár. Már

most tudod, hogy mit kell tenned? Eredj, állj az ajtóba

és fogd be a szádat.

Minden akként történt aztán, a hogy a fiatal hadnagy

elmondá s a másodszor két fegyveres kíséretében behozott

Mencsikoífnak ezen Ítélet olvastatott a fejére : « vagyon-,

rang-, becsületvesztés és halál ».

— No most megkaptad, a mit kerestél, monda neki
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a czár. Tessék! így jár az, a ki lop. Megérdemelted. Sem-

mirekell ! Azt gondoltad, hogy majd mindig csak tréfálok

veled. Tolvaj ! Most az egyszer emberedre akadtál. No ha-

nem hát, miután én nekem olyan sok jó szolgálatot tettél

egyszer-másszor, hát még most az egyszer elengedem

a büntetésedet, hanem fizetsz a kincstárnak kétszázezer

rubelt. Most takarodj. Semmirekell! Csak még egyszer

próbáld ezt tenni

!

Néhány nap múlva meglátogatta a czár rehabilitált

kegyenczét a palotában. Hát annak a szobái mind valami

rettenetes piszkos, szurtos pokróczokkal voltak behúzva.

— Hát disznóólban fogadsz te engem ? ! rivallt rá

a czár.

— Hja ! a drága sznyegeimet el kellett mind adnom,

hogy a kétszázezer rubelt kifizethessem.

— Ha én nekem holnap azok a te drága sznyegeid itt

nem lesznek a termeidben : hát én a haditanács Ítéletét

hajtatom rajtad végre, a hogy az ki lett mondva.

A sznyegek másnapra visszakerültek. Hanem a ber-

ezegnek volt rá gondja, hogy a birságba fizetett kétszáz-

ezer rubelt valami úton-módon megint visszavarázsolja.

A czárnak csakhamar tudomására jutott, hogy a kegyencze

ujolag rettent csempészeteket követett el.

Péter most nem hivta össze a haditanácsot, hanem
korán reggel felrontott Mencsikoflflioz. Azt még akkor

az ágyban találta, aludt az jó lelkiismerettel.

A czár nem szólt neki semmit, csak lerántotta róla

a paplant s a fedezetlen részére olyan sort vert a nád-

pálczájával, a milyen egy berezegnek is elég lehet. Azzal

ott hagyta. Még csak egy rossz szót sem szólt neki.

A mint azonban hazafelé hajtat a czár, szemközt talál-

kozik több elkel fúr hintájával. Az orosz udvari eti-

quette szerint, mikor a czár kocsizik az utczán, minden
szemközt jöv fúr tartozik a hintájával megállani, ki-

szállni s a köpenyét a félválláról leeresztve, a czárt üdvö-

zölni.

Jókai : Felfordult világ. 2G
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A czár maga is megállíttatá a hintaját s azt kérdezé az

egyik fúrtól:

— Hát ti hová mentek ilyen komn reggel, egész cso-

poi-tostul ?

— Mencsikoffiioz megyünk névnapot köszönteni.

— Hát ma Sándor napja \ím? S nekem nem mondja
senki. De már akkor én is megyek veletek, az en Alus-

kámat felköszönteni.

Azzal visszafordíttatta a czár a hintaját s a furakkal

együtt a herczeg palotájához hajtatott.

A herczeg, ki még mindig az ágyban feküdt s holmi

kencsöket készült alkalmazni kínszenvedett részeire,

a mint másodszor is betoppant a hálószobájába a czár,

szentül azt hitte, hogy még egy verset akar rajta végig

hegedülni s nem várta be a látogatás további kifejldését,

hanem nagy sebtiben bombamentes helyre vonta vissza

magát : némely historikus szerint az ágy alá, a mi legtöbb

valószínséggel bír.

— No, no, no, hát hová szaladsz? kérdé tle a czár.

Hiszen névnapot köszönteni jöttünk. Gyere el.

A herczeg aztán, mikor meglátta a többi gratulálókat

s meggyzdött felöle, hogy a czárnál ezúttal nincsen

bot, eldugta a fejét a rejtekébl, a mikor aztán a czár

egész familiáris nyájassággal felköszönté kegyenczét ebben

a poziturában.

— Kívánunk te neked mindnyájan sok « ilyen ») szép

boldog névnapokat, mint a mai Szent-Sándor napja! Már

most aztán öltözz fel s traktálj meg bennünket, a hogy

felköszöntket illik

!

S azzal az egész úri társaság letelepedett a felköszön

-

tött termeiben s ott mulatott nála kés estig. És Mencsi-

koífnak együtt kellett velük inni s egész nap nem jutha-

tott hozzá, hogy a kencsöket alkalmazza.

S még a czár enyelgett vele legtöbbet, hogy ugyan

miért nem tud a székén ülni? mi lelte? Míg aztán Men-

csikotf elmesélte, hogy tréfás históriája van annak.
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Van neki egy kedvencz agara, a minek az a rossz szo-

kása, hogy a mint egyedül marad a szobában, mindjárt

belefekszik a berezeg kedvencz karszékébe ; a komornyik,

hogy errl leszoktassa, azt találta ki, hogy egy gombos-

tkkel kispékelt vánkost helyezett le a berezeg kar-

székébe, míg az távol volt, az agár elriasztására. Tegnap

azonban a komornyik ott feledte a fatális vánkost a ber-

ezeg hazaérkezte után is s Mencsikoff, nem nézve a háta

mögé, beleült az egész gombost-stratagémába.

A vendégek megvoltak elégedve a magyarázattal; han-

gos hahotájuk tanusítá.

Csak a ezár dörmögött a markába

:

— A tolvaj ! Még ezért az adomáért is egy királyt

lopott meg

!
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